
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang PKL 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia 

sebagai institusi pendidikan perlu membekali mahasiswa dalam menjawab 

tantangan dunia kerja secara riil yaitu, Praktik Kerja Lapangan (PKL). Bekal ini 

tidak dapat diperoleh di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas 

Teknokrat Indonesia. Demi untuk meningkatkan kualitas mahasiswa Fakultas 

Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia, tidaklah 

cukup hanya dengan dibekali Ilmu Pengetahuan dan Teknologi saja, tetapi 

mahasiswa perlu dibekali dengan pengalaman di dunia kerja yang bersifat riil. 

Mahasiswa wajib mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL), hal ini merupakan 

realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 

yaitu menciptakan lulusan mahasiswa yang berpendidikan, dan berguna tidak 

hanya untuk dirinya sendiri, namun juga berguna bagi Bangsa dan Negara 

Indonesia (Buku Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan PKL, 2017). 

Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi 

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. Dalam rangka 

memperoleh pengalaman yang bersifat riil ini, maka Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia mempunyai program wajib 

bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), atau 

magang di suatu instansi/ perusahaan. Untuk itu penulis memilih Koperasi Kredit 

Sejahtera atau Koperasi Kredit (CU) Sejahtera area tanjung karang, sebuah 

lembaga keuangan yang bergerak dibidang simpan pinjam yang dimiliki dan 

dikelolah oleh anggotanya sesuai dengan tujuan menyejahterakan anggotanya. 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) harus diterapkan, karena sesuai dengan bakat 

penulis dan keterampilan penulis dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

(FTIK). Bekal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dari Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer (FTIK) menjadi dasar dari keberhasilan program PKL. Program ini 

menciptakan lulusan mahasiswa yang berpendidikan dan siap menjawab 

tantangan dunia kerja.  



1.2   Maksud dan Tujuan PKL 

1.2.1   Maksud 

Maksud dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan pada kegiatan 

PKL di KOPERASI KREDIT SEJAHTERA Bandar Lampung antara lain : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja Lapangan 

yang dilakukan penulis.  Dalam hal ini penulis mempelajari sistem 

kerjasama dalam melakukan pekerjaan 

2. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan disiplin ilmu penulis. 

Sebagai mahasiswa yang mengambil jurusan Teknik Informatika, penulis 

dapat menyampaikan pengetahuan tentang desain, website, aplikasi dan  

komputer kepada karyawan Koperasi Kredit Sejahtera 

1.2.2  Tujuan 

Tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KOPERASI KREDIT 

SEJAHTERA Bandar Lapung antara lain : 

1. Bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang pengalaman menjadi 

karyawan Koperasi Kredit Sejahtera. 

2. Untuk melatih tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tugas yang 

diberikan. 

3. Menumbuhkan sikap rasa percaya diri pada mahasiswa di dalam dunia 

kerja. 

4. Bertujuan untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang 

dilakukan sesuai disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah (sesuai 

latar belakang pendidikan). 

5. Dapat berbagi ilmu kepada para karyawan Koperasi Kredit Sejahtera 

Bandar Lampung khusunya pada bidang komputer. 

1.3   Kegunaan PKL 

1.3.1   Manfaat Untuk Mahasiswa 

1. Menambah pengalaman serta wawasan tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Meningkatkan wawasan bersosialisasi dengan ruang lingkup kerja. 



3. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan 

serta dapat meningkatkan kemampuan menyelesaian masalah yang 

dihadapi. 

1.3.2   Manfaat Untuk (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat meningkatkan 

hubungan kemitraan dengan perusahaan terkait. 

2. Menciptakan calon-calon tenaga kerja yang berkualitas serta siap untuk 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah 

didapati 

3. Universitas akan dikenal oleh dunia industri. 

1.3.3   Manfaat Untuk Instansi / Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas instansi. 

2. Perusahaan ikut serta mendukung menciptakan calon-calon tenaga kerja 

yang berkualitas. 

3. Memperoleh tenaga kerja tambahan, membantu menyelesaikan masalah 

yang dihadapi perusahaan. 

1.4   Tempat PKL 

Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan yaitu di Koperasi 

Kredit Sejahtera P3RI PTPN VII yang beralamat di Bandar Lampung. Merupakan 

sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bisnis simpan pinjam khususnya 

bagi karyawan PTPN7 yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300 kedaton 

Bandar Lampung, Telp. 0721-788 113. Lokasi dapat dilihat pada gambar 1.4. 

1.5   Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan di Koperasi 

Kredit Sejahtera Bandar Lampung yaitu dilakukan selama 2 bulan yaitu dari 

tanggal 19 Juli 2017 sampai 09 oktober 2017, yang dilaksanakan pada setiap hari 

Senin – Kamis pukul 08.30 - 14.00 dan khusus di hari Jumat pukul 08.30 – 11.00 

Sedangkan hari Sabtu libur. 

  



 

Gambar 1.1 Lokasi Koperasi Kredit Sejahtera (Credit Union Sejahtera) daerah 

Tanjung Karang 

(Sumber : Google Maps) 

 


