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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Praktek kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, 

kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 
Dengan mengikuti praktek kerja lapangan diharapkan dapat menambah 
pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan 

diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya.  
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus di 
laksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 
perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk  menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 
Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui pembekalan praktik kerja 

lapangan,dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan 
dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi pembekalan troubleshooting yang 
mempelajari tentang penanganan masalah pada komputer, materi pembekalan 

desaingrafis, korespondensi, cara beretika dengan baik, pembuatan web, 
penggunaan aplikasi Microsoft Office. Materi pembekalan tersebut dapat 

diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat di laksanakan 
dengan baik. Dalam hal ini PKL dilaksanakan di PT  Sumber Trada Motor Bandar 
Lampung, yang merupakan perusahaan swasta bidang otomotif, sparepart dan 

penjualan kendaraan bermotor. Penulis memilih tempat PKL pada PT  Sumber 
Trada Motor karena perusahaan ini termasuk perusahaan yang memiliki penjualan 
kendaraan motor dengan basis harga yang cukup tinggi. Dibutuhkan sistem 

penjualan yang baik, aman dan akurat dari setiap data penjualan barang yang akan 
dikeluarkan di setiap transaksinya. Setiap transaksi yang berhubungan dengan 

data konsumen serta barang yang akan dikeluarkan harus sesuai dengan barang 
yang ada. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melaksanakan PKL di 
perusahaan tersebut. Dimana dengan perkembangan perekonomian yang ada serta 

fasilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup, ada berbagai cara yang bisa dilakukan 
para konsumen dalam memenuhi kebutuhuan sosialnya dalah satunya dalam 

pembelian kendaraan bermotor.  
 
PT  Sumber Trada Motor menerima pembelian secara cash dan kredit dalam 

penjualannya. Lebih spesifiknya dalam penjualannya ini berhubungan dengan 
data konsumen, pengadaan barang di gudang, serta penyelarasan data yang akan 

diinput dalam pelaporan penjualan barang yang dikeluarkan. Dengan ini 
menunjukan bahwa prosedur PT Sumber Trada Motor dalam hal penjualan 
barangnya memiliki basis data yang baik dalam penginputannya.  
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1.2. Tujuan Pelaksanaan PKL 

Tujuan dilaksankannya PKL ini adalah : 

1. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan untuk 

mempraktekan pengelolaannya  langsung dalam dunia kerja pada PT 

Sumber Trada Motor. 

2. Meningkatkan kemampuan calon lulusan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan.  

3. Untuk mengetahui alur atau prosedur sistem penjulan dan pengeluaran 

barang, serta memecahkan permasalahan yang ada pada PT Sumber Trada 

Motor. 

 
1.3.  Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dalam pelaksanaan kegiatan PKL ini sebagai berikut:  

 
1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama    

perkuliahan dan mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi Universitas 

Kegiatan PKL ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana jalinan 

komunikasi yang baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Untuk mewujudkan peran serta perusahaan dalam peningkatan  sumber 

daya manusia melalui lembaga pendidikan dan menjadi perbaikan sistem 

kerja yang ada di perusahaan.  

1.4.  Tempat PKL 

 Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis 

di PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung, yang  beralamat  Jl. Ahmad 

Yani no 44, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, 35213. Telepon 

(0721) 258499.  Website : www.kawasaki-motor.co.id 

http://www.kawasaki-motor.co.id/
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Gambar 1.1 Kantor PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung 

Sumber : www.kawasaki-motor.co.id 
 

 Denah lokasi atau letak dari suatu tempat. Dibawah ini merupakan denah 

dan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke lokasi Kantor      

PT Sumber Trada Motor no 44, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. Berdasarkan sumber yang tertera, jarak tempuh 

tercepat untuk ke lokasi Kantor PT Sumber Trada Motor membutuhkan waktu 

sekitar 30 menit dari Universitas Telnokrat Indonesia.  

 

Gambar 1.2 Denah Kantor PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung 

Sumber : Google Map 
 

 

 

 

http://www.kawasaki-motor.co.id/
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1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaa PKL 

 Melaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada semester genap tahun 

2018/2019 selama kurang lebih 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 16 juli 2018 

sampai dengan 08 September 2018. Selama melaksanakan PKL ini penulis tetap 

melangsungkan perkuliahan. Kegiatan PKL disesuaikan dengan jam kerja 

operasional Kantor PT Sumber Trada Motor, setiap hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu jam masuk kantor pukul 08.30 sampai dengan 16.30. Sebelum 

melaksanakan PKL penulis sebelumnya sudah bekerja di PT Sumber Trada Motor 

selama 2(dua) tahun. Untuk itu penulis tidak melakukan pembekalan PKL dan 

ujian pembekalan PKL yang diadakan oleh Universitas Teknokrat Indonesia.  

Tabel 1.1 Jam Operasional Kerja  

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Selasa 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Rabu 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Kamis 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Jum’at 08.30 s/d 16.30 WIB 11.30 s/d 13.00 WIB 

Sabtu 08.30 s/d 14.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Minggu 08.00 s/d 16.00 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


