BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi

secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah atau kampus
dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara
langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Selain itu PKL
merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh siswa atau
mahasiswa pada program studi tertentu.
Tempat PKL adalah perusahaan atau instansi yang bekerjasama dengan
sekolah atau kampus, dengan adanya PKL perusahaan atau instansi memperoleh
keuntungan diantaranya adalah perusahaan atau instansi mendapat bantuan tenaga
dari siswa atau mahasiswa yang melakukan praktik secara cuma-cuma, adanya
kerjasama atau hubungan baik antara sekolah atau kampus dengan perusahaan atau
instansi sehingga perusahaan atau instansi tersebut dikenal oleh kalangan akademis
dan dunia pendidikan.
PT Andalas Citra Indotama merupakan sebuat perusahaan yang bergerak
dibidang usaha perdagangan umum dan pembiayaan dana dengan BPKB sebagai
jaminannya yang beralamatkan di Jalan RA. Kartini No 4 Palapa Tanjung Karang
Pusat Bandar Lampung. Berdiri pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan akte notaris
no 11 notulis Diyana Winanti, S.H dengan surat keputusan tentang pengolahan
badan hukum perseroan menteri huku m dan hak asasi manusia republik indonesia
nomor.ahu-59737, ah 01. 01 tahun 2013.
Penggunaan komputer pada suatu perusahaan sangatlah penting mengingat
saat ini, perkembangan zaman sudah memasuki era yang sangat canggih serta serba
digital dan terkomputerisasi. Salah satu aplikasi yang digunakan pada perusahaan
adalah microsoft office guna membantu meringankan pekerjaan yang dilakukan
oleh karyawan.
Dalam kegiatan bisnisnya, dimana proses sistem kerja pada PT Andalas Citra
Indotama (Citra kredit) sudah terkoneksi dengan jaringan tetapi belum digunakan
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secara optimal seperti akan melakukan sharing printer dan sharing data. Selain itu,
pada penyimpanan BPKB masih belum terususun rapih sehingga karyawan harus
mecari satu persatu BPKB yang ada di loker. Melalui kegiatan Praktik Kerja
Lapangan ini, penulis mencoba membantu memberikan solusi atas permasalahan
yang ada di perusahaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan PKL

antara lain:
1.

Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

2.

Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja
Lapangan yang dilakukan penulis.

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1.

Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam
dunia kerja dan masyarakat

2.

Memantapkan keterampilan mahasiswa yang diperoleh selama masa
perkuliahan

3.

Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam
bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun
langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

4.

Bertujuan untuk memperoleh wawasan terhadap ilmu-ilmu di tempat
praktik yang belum dikenal oleh mahasiswa.

1.3

Kegunaan PKL
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Mahasiswa, antara lain:
1. Melatih dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia
kerja yang sesungguhnya.
2. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan
serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa dan
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
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3. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan bersosialisasi dengan
ruang lingkup kerja.
2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Universitas, antara lain:
1. Melalui

Praktik

Kerja

Lapangan

(PKL)

diharapkan

dapat

meningkatkan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
2. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang
telah di dapatkan.
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Instansi atau perusahaan,
antara lain:
1. Memperoleh tenaga yang dapat membantu pekerjaan di Instasi atau
perusahaan dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan (PKL) dapat diangkat sebagai karyawan jika dinilai
memiliki kemampuan, prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang baik
dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan
2. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya
manusia yang berkualitas.
3. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja
sistem yang sudah berjalan di Instansi atau perusahaan.

1.4

Tempat PKL
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis buat beralamat di jalan

RA. Kartini No 04 Palapa Tanjungkarang pusat Bandar Lampung. PT Andalas Citra
Indotama (Citra Kredit) merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha
perdagangan umum dan pembiayaan (jual beli elektronik dan peminjaman dana
tunai dengan jaminan BPKB).
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Gambar 1.1 Kantor Cabang

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Jadwal waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang wajib untuk

mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dimulai pada semester ganjil
tahun ajaran 2017/2018, di tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 02 September 2017,
setiap hari Senin sampai dengan Jum’at. Dengan jam kerja sebagai berikut:
1) Senin sampai dengan Jum’at pukul 08.00 s/d pukul 17.00
2) Sabtu pukul 08.00 s/d 14.00
3) Waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00

