
  

1 BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia  

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam 

menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan   perencanaan   yang   sistematis   dan   

terarah. 

Program PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa 

Universitas Teknokrat Indonesia yang telah menempuh jumlah sks yang sudah 

menjadi standar untuk bisa mengikuti kegiatan PKL agar mahasiswa mampu 

menerapkan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan baik akademik maupun 

nonakademik. PKL juga dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan 

demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan 

secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Tanjung Karang yang berlokasi di Jalan Raden Intan No. 95, Enggal, Engal, 

Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem informasi yang berjalan, proses 

bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor AJB Bumiputera 1912 

Kantor Cabang Tanjung Karang. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 



  

bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga 

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Universitas Teknokrat Indonesia  

sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam 

menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun 

perusahaan yang menjadi mitra program PKL. FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam 

proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga 

profesional. Program PKL didukung dengan   perencanaan   yang   sistematis   dan   

terarah. 

Program PKL merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i 

Universitas Teknokrat Indonesia yang telah menempuh jumlah sks yang sudah 

menjadi standar untuk bisa mengikuti kegiatan PKL agar mahasiswa mampu 

menerapkan ilmu yang sudah didapat selama diperkuliahan baik akademik maupun 

nonakademik. PKL juga dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, dan 

pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan 

demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan 

secara sistematis dan terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

Kami melakukan Praktek Kerja Lapangan di AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Cabang Tanjung Karang yang berlokasi di Jalan Raden Intan No. 95, Enggal, Engal, 

Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem informasi yang berjalan, proses 

bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori yang dipelajari selama masa 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di kantor AJB Bumiputera 1912 

Kantor Cabang Tanjung Karang. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 



  

bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga 

teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.  

 

1.3 Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa 

          Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku 

kuliah dengan praktek yang nyata di dunia kerja dan masyarakat serta melatih 

diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang 

sesungguhnya seperti mengarsipkan data kepesertaan asuransi, portopolio 

kepesertaan,mengikuti kegiatan apel setiap pagi yang biasa dilakukan 

perusahaan AJB Bumiputera 1912, dan mengetahui lebih dalam tentang 

asuransi. 

2. Bagi Akademik 

          Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu 

komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa selanjutnya, 

memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta mempererat 

kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau instansi yang 

bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

          Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan 

kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan pembangunan dalam 

bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di AJB Bumiputera 1912, Kantor 

Cabang Tanjung Karang, No. 95, Enggal, Bandar Lampung, No. Telp. (0721) 

267482. Kami ditempatkan pada bagian Produksi, Klaim, dan Konservasi 

 



  

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester 

ganjil tahun akademik 2016/2017, selama kurang lebih 2 bulan, yang di mulai pada 

tanggal 28 November sampai 21 Januari 2017. 

 

 

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di AJB Bumiputera 1912 

Hari Mulai jam kerja Istirahat 
Mulai jam kerja–

selesai 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.30 

Jum’at 08.00 – 12.00 12.00 – 13.30 13.30 – 16.30 

Sabtu Libur 

Minggu Libur 

 

 


