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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pada era globalisasi seperti sekarang ini persaingan semakin kompetitif, 

maka diperlukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk 

meningkatkan kemampuan perusahan dalam menghadapi pesaing. Kemampuan 

sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan, merupakan salah 

satu faktor penting untuk mendukung efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam 

mencapai tujuan.  

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat 

Indonesia  sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa 

dalam  menjawab tantangan dunia kerja, dengan mengadakan progam Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) untuk proses pembentukan kemampuan dan kompetensi 

mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan 

perencanaan yang sistematis dan terarah. Buku pedoman ini memberikan petunjuk 

kepada mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan 

PKL. (Buku Panduan,2017:2). 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah penerapan seorang mahasiswa pada 

dunia kerja nyata yang sesungguhnya, yang bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk mendapatkan kesempatan dalam 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang ada kaitannya dengan 

kurikulum pendidikan. 

 Pentingnya Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada perusahaan adalah agar 

mahasiswa belajar bekerja dan mempraktikan teori teori yang didapatkan dari 

bangku perkuliahan.Dalam hal ini Penulis memilih PT Adi Sarana Armad Tbk 

sebagai tempat PKL karena perusahaan tersebut adalah perusahaan layanan 

transportasi terbesar diindonesia yang menyediakan jasa  penyewaan kendaraan 

untuk korporasi, transportasi logistik, serta layanan pengemudi.  

 PT Adi Sarana Armada Tbk memiliki banyak cabang diindonesia, hal ini 

dimaksutkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam penyewaan kendaraan 

jangka panjang ataupun jangka pendek, Selain itu juga untuk memberikan layanan 
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service berkala bagi konsumen untuk memudahkan dalam penyewaan kendaraan. 

Penulis melaksanakan PKL disalah satu cabang di PT Adi Sarana Armada Tbk 

yang terletak dijalan Pangeran Emir M.Noer Nomor 57 Bandar Lampung. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan jasa rental pada praktik kerja. 

2. Mengetahui bagaimana cara pemanfaatan teknologi yang ada di PT Adi 

Sarana Armada Tbk Bandar Lampung. 

3. Menambah bekal ilmu pengetahuan dan wawasan serta kemampuan 

yang diperoleh selama praktik kerja lapangan. 

 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di PT Adi Sarana 

Armada Tbk Bandar Lampung. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas diperusahaan jasa rental. 

3. Melatih dan membina, kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa 

dalam lingkungan kerja selama praktik kerja lapangan. 

 

1.3 KEGUNAAN PKL 

Untuk Penulis : 

1. Menambah pengetahuan tentang situasi lingkungan dunia kerja dan 

kegiatan operasional. 

2. Dapat mengaplikasikan berbagai disiplin ilmu selama duduk dibangku 

kuliah. 

3. Dapat mendukung peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan 

mengembangkan ilmu ilmu  yang  telah diperoleh untuk diterapkan 

didunia nyata. 
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Untuk Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman Pratik Kerja Lapangan. 

2. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau instansi lainnya. 

 

Untuk Perusahaan 

1. Memperoleh tenaga yang dapat diperbantukan dan tidak menutup 

kemungkinan peserta Praktik Kerja Lapangan (PKL) diangkat sebagai 

karyawan jika dinilai memiliki prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang 

baik. 

2. Membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang 

dialami dan meringankan pekerjaan perusahaan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksnakan di PT Adi Sarana 

Armada Tbk yang berlokasikan dijalan  Pangeran Emir M.Noer nomor 57 Teluk 

Betung Bandar Lampung. PT Adi Saran Armada Tbk bergerak dibidang  jasa 

penyewaan  kendaraan. 

 

Gambar 1.1 PT Adi Sarana Armada tbk 
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1.5 Jadwal Pelaksanaan PKL 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada Semester 

pendek yang berlangsung selama 2 bulan atau 42 hari mulai dari tanggal 10 juli 

2017 s.d 02 september  2017. Waktu pelakasanaan PKL (Praktik Kerja Lapangan) 

di PT Adi Sarana Armada Tbk yaitu setiap hari Senin s.d Jumat pukul 08.00 s.d 

16.30 WIB, sedangkan hari Sabtu pukul 09.00 s.d 12.00 WIB. 

 


