
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi saat ini, kita memerlukan 

peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia yang lebih luas. Dengan demikian banyak 

lembaga pendidikan atau universitas menerapkan suatu sistem yang diharapkan dapat 

menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dalam mengaplikasikan ilmunya di lapangan pekerjaan 

yang akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara kita. Melihat situasi dan 

kondisi yang sekarang ini, kita dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang kita terima didunia 

pendidikan dan dapat mengaplikasikannya didunia bisnis atau kerja. Dalam mengaplikasikan 

pengetahuannya mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan praktik kerja langsung ke 

perusahaan yang biasa disebut Praktik Kerja Lapangan.  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang merupakan mata kuliah wajib Program 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 prkatis yang sesuai dengan situasi dan kondisi kerja nyata (riil) yang tidak diperoleh di 

perguruan tinggi. Hasil dari kegiatan magang ini menjadi salah satu syarat  bagi mahasiswa 

penentu bagi keberhasilan mereka di dunia kerja setelah lulus. 

Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan pelajaran yang sudah ada dilingkungan fakultas, 

kemudian dipraktekkan dilapangan dalam hal ini dunia kerja nyata. Kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan berisikan unsur-unsur pendidikan dan penelitian. Pendidikan dilakukan dengan cara 

memperkenalkan mahasiswa dengan dunia kerja kantor yang diperkenalkan secara langsung oleh 

orang yang sudah berpengalaman di dalam kantor tersebut. Praktik Kerja Lapangan adalah suatu 

mata kuliah dengan beban 2 SKS (sistem kredit semester), dan wajib dilaksanakan mahasiswa/i 

Strata I (SI) yang telah memenuhi syarat tertentu serta juga telah menyelesaikan jumlah SKS 

yang telah ditentukan. Selain hal tersebut, Praktik Kerja Lapangan juga wajib dikarenakan 

muatan Praktik Kerja Lapangan itu sendiri dalam kurikulum pendidikan merupakan tuntutan di 

era globalisasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi.  

Dunia usaha membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, jujur dan memuaskan, 

cerdik dan pintar serta mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, maka dalam hal ini 



Program S1 Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (F-TIK) Universitas Teknokrat Indonesia 

menjadikan program Praktik Kerja Lapangan ini menjadi suatu keharusan bagi mahasiswa yang 

ingin menyelesaikan bidang studinya. Program yang telah direncanakan pihak universitas untuk 

dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik antar dunia usaha sebagai pencipta 

kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja terdidik. Selain itu 

juga dalam PKL diupayakan agar mahasiswa/i benar-benar mengerti tentang tanggung jawab 

yang harus dilaksanakan dalam dunia kerja. 

Alasan penulis memilih Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Mandiri Tunas Finance adalah 

ingin mencoba menerapkan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi dan ingin 

mengamati kegiatan perusahaan tersebut dalam kegiatan operasional yang sudah menggunakan 

komputer sebagai media untuk mempermudah menyelesaikan pekerjaan. Sehingga penulis ingin 

menggali lebih dalam lagi ilmu yang berhubungan dengan bidang keahlian yaitu Sistem 

Informasi Manajemen & Sistem Informasi Akuntansi. (Buku Panduan 2016-2017) 

1.2 Tujuan PKL 

Dengan Praktik Kerja Lapangan  (PKL)  ini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan 

ilmu yang didapat dibangku kuliah ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu serta pengalaman baru 

dalam dunia kerja. Tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:  

1. Melatih diri kami untuk menjadicalon tenaga kerja yang berkualitas, yaitu tenaga kerja 

yang memiliki pengetahuan, keterampilan, etos kerja yang sesuai dengan tuntutan 

lapangan pekerjaan. 

2. Meningkatkan pengetahuan akan efektifitas dan efisiensi proses pendidikan dan 

pelatihan dunia kerja yang berkualitas. 

3. Memperluas pandangan mahasiswa terhadap jenis-jenis kerja yang ada dibidang 

bersangkutan/tempat Praktik Kerja Lapangan dengan persyaratannya (struktur organisasi, 

asosiasi usaha/kegiatan, jenjang karir manajemen usaha, asosiasi hasil usaha, dsb). 

4. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal suasana/iklim lingkungan 

kerja yang sebenarnya, baik sebagai pekerja penerima upah (employe) maupun pekerja 

mandiri (enterprence), terutama yang berkenaan dengan disiplin ilmu. 

 

 

 



1.3  Kegunaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa, perguruan 

tinggi, perusahaan dan masyarakat, adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan tersebut antara 

lain:  

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan mengembangkankan ilmu yang diperoleh 

dibangku perkuliahan.  

2. Menambah wawasan setiap mahasiswa mengenai dunia kerja dan meningkatkan kualitas 

diri pada saat bekerja nanti. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dan mental dalam bekerja . 

1.4 Tempat PKL 

PT Mandiri Tunas Finance Pusat berada di jalan Raya Pasar Minggu No. 07 Jakarta 

Selatan 12740. Sedangkan PT Mandiri Tunas Finance Cabang Bandar Lampung berada di Jalan. 

Pangeran Antasari  no. 91C, Kedamaian Bandar Lampung. 

 

 

Gambar 1.1 Alamat PKL 

Sumber: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama dua bulan terhitung sejak tanggal 1 April 

2019 sampai dengan 31 Mei 2019 

 

Tabel 1.1 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Hari Jam Masuk Jam Pulang Istirahat 

Senin 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Selasa 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Rabu 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Kamis 08.30 WIB 17.00 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

Jumat 08.30 WIB 17.00 WIB 11.30 – 13.30 WIB 

Sabtu 08.30 WIB 14.30 WIB 12.00 – 13.30 WIB 

 


