
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu 

yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. 

Selain bermanfaat bagi mahasiswa/i, pelaksanaan PKL juga bermanfaat bagi 

industri (perusahaan) yaitu adanya kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia 

industri sehingga dapat dikenal oleh kalangan akademis. Selain itu, perusahaan 

juga mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL. 

Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh 

sesuai dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Untuk menyiapkan kualitas 

mahasiswa/i yang handal dan memiliki kemampuan yang tinggi, Universitas 

Teknokrat Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar baik 

dari sarana maupun prasarana. Pembelajaran dari pengalaman langsung dapat di 

implementasikan dengan adanya PKL. 

PKL merupakan mata kuliah wajib dan salah satu syarat untuk 

menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Dalam Mata Kuliah ini kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara langsung di 

dunia kerja. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keahlian 

yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata yang tidak diperoleh di 

Perguruan Tinggi atau Univesitas. Hasil dari kegiatan PKL ini menjadi salah satu 

faktor penting bagi mahasiswa/i sebagai bekal di dunia kerja setelah lulus kuliah.  

PKL dilaksanakan di perusahaan-perusahaan swasta maupun instansi 

pemerintah. Selain itu mahasiswa/i juga diberi kesempatan dalam memilih tempat 

Praktik Kerja Lapangan tersebut. Pada tahun 2019 Program Studi S1 Sistem 

Informasi FTIK Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik Kerja 

Lapangan bagi mahasiswa/i selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 

2019 sampai dengan 31 Mei 2019. 

Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada AJB Bumiputera 1912  

Kantor Wilayah Bandar Lampung karena perusahaan tersebut dalam kegiatan 
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operasional sudah menggunakan teknologi sebagai media untuk membantu 

menyelesaikan pekerjaan. Sehingga penulis tertarik untuk mempelajari 

pemanfaatan teknologi terutama di bidang Sistem Informasi yang diterapkan pada 

AJB Bumiputera. Selain itu penulis ingin mengetahui ilmu dan teori yang di 

dapatkan dikampus apakah berkorelasi dan dapat dimanfaatkan didunia kerja, 

serta kegiatan apa saja yang ada di AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Bandar 

Lampung. Ilmu, informasi dan wawasan yang diperoleh penulis pada perusahaan 

dapat dijadikan pembelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman 

penulis. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Dengan Praktik Kerja Lapangan  (PKL)  ini mahasiswa/i diharapkan mampu 

menerapkan teori - teori yang sudah didapat pada perkuliahan untuk diterapkan ke 

dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:  

1. Mengembangkan kemampuan bidang Sistem Informasi di dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Melatih mahasiswa/i untuk beradaptasi dan mempelajari bidang pekerjaan 

pada perusahaan  tempat Praktik Kerja Lapangan. 

3. Menambah wawasan, keterampilan dan dapat bersikap professional 

sehingga  memperoleh pengalaman untuk bekal didunia kerja. 

4. Melatih mahasiswa untuk disiplin, memiliki tanggung jawab, inisiatif, 

kreatifitas, kerjasama dan beretika. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian 

professional, dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengembangkankan ilmu yang 

diperoleh pada saat perkuliahan.  
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3. Sebagai suatu pembelajaran dari mahasiswa/i agar mengetahui kondisi suatu 

perusahaan baik swasta maupun instansi pemerintah sehingga mahasiswa/i 

dapat melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan bidang keahliannya. 

4. Mengetahui kemampuan yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 

5. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas yang sesuai 

dengan kebutuhan di era teknologi informasi dan komunikasi terkini. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di perusahaan AJB Bumiputera 1912 

yang berlokasi di  Jl. Raden Intan No. 95 LT II Enggal – Bandar Lampung. 

Website perusahaan dapat dilihat di ajb.bumiputera.com dan nomor telepon yang 

dapat dihubungi (0721) 267482. Bumiputera Bandar Lampung ini merupakan 

perusahaan asuransi yang terbagi menjadi 3 (tiga) divisi yaitu : Asuransi 

Perorangan (Asper), Asuransi Kumpulan (Askum) dan Kantor Wilayah (Kanwil) 

yang mengurusi antara Asper dan Askum. Jarak yang harus ditempuh mahasiswa 

dari Universitas Teknokrat Indonesia ke perusahaan BumiPutera 1912 Jl. Raden 

Intan No. 95 Enggal – Bandar Lampung sekitar 5km, rute dapat dilihat pada 

gambar 1.1: 

 

Gambar 1.1 Jarak dari Universitas Teknokrat Indonesia ke perusahaan AJB 

Bumiputera 1912 Jl. Raden Intan No. 95  Enggal – Bandar Lampung. 
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1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada semester  

Genap tahun ajaran 2018/2019 yang terhitung dari tanggal 1 April 2019 sampai 

dengan 31 Mei 2019 atau selama 2 (dua) bulan, dengan jadwal waktu kerja yaitu: 

jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 07.30 – 16.30 WIB dan istirahat 

pukul 12.00-13.00 WIB. 

 


