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BAB I
PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan belajar secara 

langsung kedunia usaha. Dengan memandu atau mempraktikan ilmu yang didapat 

dari Universitas Teknokrat Indonesia untuk diterapkan kedunia usaha atau kerja. 

Selain itu, salah satu alasan dibentuknya PKL yaitu agar dapat mengikuti 

kemajuan zaman yang selalu menuntut manusia agar dapat bekerja secara 

profesional.

Praktik Kerja Lapangan ini merupakan suatu pendidikan yang wajib 

dilakukan oleh setiap mahasiswa/i Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia, karena PKL memiliki peranan yang sangat 

penting dalam seluruh program pendidikan, yaitu memberikan bekal pengalaman 

pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan jiwa profesionalisme pada 

mahasiswa/i setelah mengakhiri masa kuliahnya, atau setelah terjun ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan 

secara perorangan maupun kelompok. Bertujuan agar dapat membentuk peserta 

didik yang professional dan berkualitas dalam dunia usaha. Laporan Praktik Karja 

Lapangan (PKL) ini di terapkan Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) 

Universitas Teknokrat Indonesia.

PT Finansia Multi Finance merupakan badan usaha bersama dua 

perusahaan multi nasional satu perusahaan gabungan profesional Indonesia dan 

Singapura dan satu perusahaan Amerika. Berlokasi di Jakarta sebagai kantor 

pusatnya, sedangkan cabang yang berada di Lampung ada di Bandar Lampung 

dan Kota Metro Lampung. PT  Finansia Multi Finance sebuah perusahaan 

bergerak dalam bidang jasa layanan pembiayaan kredit dan jasa layanan 

penggadean kendaraan bermotor dan mobil.

Penulis memilih PT Finansia Multi Finance sebagai tempat PKL karena 

merupakan perusahaan besar yang memiliki kegiatan inti mengolah data menjadi 

informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pengolahan 
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data pada sebagian instansi, dimana kegiatan tersebut sesuai dengan bidang sistem 

informasi.

1.2 Maksud Dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan terdapat beberapa maksud 

dan tujuan. Diantaranya sebagai berikut

Maksud Praktik Kerja Lapangan :

1. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya.

2. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan.

3. Mempraktikkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang di dapat dari bangku kuliah.

4. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau 

bidang keahlian.

Tujuan Praktik Kerja Lapangan :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dan penerapan teknologi saat ini 

pada PT Finansia Multi Finance.

2. Untuk memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang sesuai dengan 

teori yang diperoleh dibangku kuliah serta pengalaman dalam bersosialisasi 

dengan lingkungan kerja pada PT Finansia Multi Finance.

3. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkan nya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.
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1.3 Kegunaan PKL

Adapun manfaat yang penulis dapat saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan antara lain:

Untuk Penulis:

a. Penulis mendapatkan pengetahuan tentang alur kerja yang terdapat 

pada bagian Administrasi  dan yang ada didalam PT Finansia Multi 

Finance.

b. Penulis dapat meningkatkan keterampilan serta keahlian dibidang 

praktik kerja lapagan.

Untuk Instansi:

a. Diharapkan perusahaan dapat menjalin kerja sama dengan 

Universitas Teknokrat Indonesia.

b. Laporan Praktik Kerja Lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah 

satu sumber informasi mengenai situasi umum Perusahaan tempat 

praktik tersebut.

c. Meningkatkan kualitas SDM bagi calon tenaga kerja yang mandiri 

dan professional.

Untuk FTIK Teknokrat:

a. Sebagai sarana untuk memperluas jaringan kerjasama antar pihak 

Universitas dengan pihak tempat PKL.

b. Sebagai alat ukur terhadap mahasiswa dalam menerapkan materi - 

materi kuliah.

c. Untuk menambah wawasan baru sebagai pembanding pembelajaran 

terhadap pihak tempat PKL berlangsung.

1.4  Tempat PKL

 Pemilihan Tempat PKL adalah PT Finansia Multi Finance cabang Kota 

Metro Lampung yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Perum Wadah Artha Blok 

B4 Kec. Metro Pusat Kota Metro, Tlp. (0725) 7855397.



 4

Gambar 1.1  PT Finansia Multi Finance

Sumber : PT Finansia Multi Finance

Gambar 1.2  Alamat PT Finansia Multi Finance

Sumber : Google Maps

1.5  Jadwal Dan Waktu Pelaksanaan PKL

Adapun jadwal dan waktu pelaksanaan PKL yang diwajibkan untuk 

mahasiswa Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat 

Indonesia  adalah selama 2 bulan tepatnya 50 hari kerja. Waktu pelaksanaan PKL 

ini dimulai pada 28 November 2016 sampai 21 Januari 2017.
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No. Hari Jam Kerja

Masuk Selesai

1 Senin 08:00 15:00

2 Selasa 08:00 15:00

 3 Rabu 08:00 15:00

4 Kamis 08:00 15:00

5 Jum'at 07:30 13:00

Tabel  1.1 Jadwal Jam PKL
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