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BAB I 

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). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan 

Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah 

penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra 

program PKL. 

 

Program PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan 

oleh semua mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia sebagai syarat 

untuk menyelesaikan perkuliahan program S1, selain itu kegiatan PKL ini juga 

bermanfaat bagi para mahasiswa itu sendiri agar dapat mempersiapkan diri untuk 

memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja professional yang handal dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan praktik kerja lapangan bagi mahasiswa 

dapat meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab serta untuk melatih 

mahasiswa untuk dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan suatu masalah dalam 

pekerjaan. 

 

Dengan demikian PKL merupakan suatu kegiatan 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. 

 

PT Marga Nusantara Jaya Bandar Lampung (MNJ) merupakan salah satu 

cabang perusahaan distributor tunggal dari PT Konimex (Company of Pharmacy, 

Food & Candy) yang memiliki 57 cabang di seluruh Indonesia. Pemilihan tempat 

pelaksanaan PKL ini dilakukan untuk mengimplementasikan teori-teori yang telah 
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dipelajari, melatih diri, menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sesungguhnya, serta untuk mengetahui hal-hal apa saja yang 

dibutuhkan oleh instansi atau perusahaan, dan mengetahui kegiatan apa saja yang 

sedang berjalan di instansi atau perusahaan. 

 Tujuan Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Marga 

Nusantara Jaya karena instansi atau perusahaan ini berhubungan dengan bidang 

Manajemen dan Sistem Informasi dalam prosedur kerja. Berdasarkan hal tersebut 

Penulis berpendapat bahwa dengan melakukan Praktik Kerja Lapangan di instansi 

ini Penulis akan mendapatkan pengalaman seputar Sistem Informasi Manajemen 

dan Proses Bisnis Manajemen serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dari 

mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Analaisis Proses Bisnis yang telah 

Penulis pelajari. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Praktik Kerja Lapangan ini adalah hasil penulisan mahasiswa setelah 

menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan selama 40 hari kerja berdasarkan data 

yang diperoleh dan dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah. Setiap kegiatan yang 

dilaksanakan tentunya mempunyai tujuan, adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan pengalaman dalam bersosialisasi dalam lingkungan 

kerja. 

2. Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman sebelum terjun 

ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Melatih diri agar tanggap dan aktif dalam menghadapi kendala di 

dunia kerja. 

4. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang diperoleh dan dimiliki baik di 

dalam maupun di luar pendidikan formal. 

5. Mendapatkan pengalaman berinteraksi, menerima perbedaan pihak lain 

sebagai pemicu pengayaan wawasan dan pendewasaan diri. 

Adapun maksud dan tujuan bagi PT Marga Nusantara Jaya Bandar 

Lampung adalah sebagai berikut :  

1. Membantu kelancaran aktifitas di dalam instansi. 
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2. Sebagai sarana untuk membangun komunikasi dan kerjasama antara 

PT Marga Nusantara Jaya dengan Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah : 

1. Kegunaan bagi mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah 

sebagai berikut : 

a. Menambah wawasan dan pengetahuan setiap mahasiswa 

mengenai dunia Distribusi. 

b. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu 

yang diperoleh dibangku perkuliahan. 

c. Menambah dan meningkatkan keterampilan serta keahlian 

dibidang praktik. 

d. Mahasiswa mendapat bentuk pengalaman nyata serta 

permasalahan yang dihadapi di dunia kerja. 

e. Membangun mental mahasiswa terhadap lapangan pekerjaan 

yang sesungguhnya baik kesiapan dalam menghadapi tugas 

yang diberikan perusahaan maupun kesiapan dalam membina 

hubungan dilingkungan perusahaan. 

 

2. Kegunaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik 

Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

a. Terjalinnya kerjasama bilateral antara Universitas Teknokrat 

Indonesia dan instansi atau perusahaan. 

b. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya 

melalui pengalaman dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan. 

c. Bertambahnya kolega dari Universitas dalam bidang 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 

 

3. Kegunaan bagi Instansi menerima mahasiswa Praktik Kerja Lapangan 

adalah sebagai berikut : 
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a. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia 

Distribusi atau perusahaan. 

b. Adanya kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

c. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-

mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.4 Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Marga Nusantara Jaya yang 

beralamat di Jalan Pulau Bacan Nomor 16/15 A Kel. Jagabaya II Kec. 

Sukabumi Bandar Lampung. 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang Penulis lakukan 

yaitu selama 40 hari terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 

3 Juni 2017. Jam kerja karyawan PT Marga Nusantara Jaya yaitu pada hari 

senin sampai dengan Jum’at pukul 08:00-16:00 WIB dan Sabtu pukul 

08:00-13:00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


