
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sebuah ajang bagi mahasiswa/i 

untuk menerapkan antara sikap, kemampuan dan keterampilan yang diperoleh 

mahasiswa di bangku kuliah. Dengan mengikuti praktik kerja lapangan 

diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

mahasiswa dalam dunia kerja sebenarnya. Praktik kerja lapangan merupakan 

salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia. Melalui praktik kerja lapangan ini mahasiswa akan 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide 

yang berguna dan dapat menambah pengetahuaan mahasiswa sehingga dapat 

menumbuhkan rasa disiplin dan tanggung jawab mahasiswa terhadap apa yang 

ditugaskan kepadanya. 

 

Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah 

di program Strata-1 FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dapat secara langsung 

dipraktikkan di Ant Celuler Bandar Lampung terutama yang berhubungan dengan 

penjualan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan 

yang ditemui didalam praktiknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan 

dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu 

pengetahuan dasar bagi perwujudan praktik untuk memperoleh pengalaman dan 

perbandingan antara teori dan praktik. 

 

Penulis melaksanakan PKL di Ant Celuler Bandar Lampung. Beralamatkan 

di Jalan Imam Bonjol No 38, Kurungan Nyawa, Depan SMK NEGERI 8 Bandar 

Lampung Telp. 0852-7979-1072. Adapun alasan memilih tempat tersebut    

karena Ingin mengetahui tentang sistem kerja secara langsung  pada Ant Celuler 

Bandar Lampung, Ingin mengetahui dunia kerja yang sebenarnya dan ingin 

mengetahui dunia bisnis. 
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1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

 

Maksud  dari  pelaksanaan  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan  antara  lain 
 

sebagai berikut : 

 

1. Mempelajari tentang proses transaksi penjualan pulsa/kuota pada Ant 

Celuler 
 

2. Mahasiswa diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja 

yang sesungguhnya, sehingga tantangan berupa kualitas, kuantitas dan 

kinerja yang berasal dari dunia pendidikan dapat dijawab dan dipenuhi. 
 

3. Untuk mengembangkan kemampuan dalam penjualan. 

 
 

Adapun  tujuan  dari  pelaksaan  kegiatan  Praktik  Kerja  Lapangan  adalah 
 

sebagai berikut : 

 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau 

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di 

lapangan. 
 

2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana 

bekerja dan melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan 

dalam beradaptasi dengan dunia kerja. 
 

3. Dapat melatih kemampuan berkomunikasi yang baik dengan rekan kerja 

dan atasan. 
 

4. Dapat menambah wawasan tentang bidang pekerjaan yang akan 

dilakukan khususnya di bidang penjualan. 
 

5. Dapat memecahkan masalah yang ada selama pelaksanaan PKL melalui 

ilmu yang didapat selama perkuliahan dan mampu merberikan solusi 

untuk pengembangan system yang ada sehingga lebih efektif. 

 
 
1.3 Kegunaan PKL 

 

Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini 
 

antara lain: 
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1.3.1 Bagi Mahasiswa 

 

1. Mendapatkan pengalaman untuk bekal  pada saat bekerja nantinya. 
 

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan. 
 

3. Menambah wawasan mengenai dunia penjualan. 
 

4. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. 
 

 

1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat 

 

1. Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berwawasan akademik 

dari Praktik Kerja Lapangan tersebut. Pihak Ant Celuler akan 

memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya dan kemudian 

laporan praktek kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu 

sumber informasi mengenai situasi umum instansi terkait. 
 

2. Membina hubungan kerjasama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan Ant Celuler Bandar Lampung. 
 

3. Universitas Teknokrat Indonesia akan dikenal di dunia bisnis. 

 
 
1.3.3 Bagi Ant Celuler 

 

1. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan praktik kerja lapangan. 
 

2. Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia bisnis sehingga 

perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis. 
 

3. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan praktik kerja lapangan. 
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1.4 Tempat PKL 

 

Ant Celuler yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No 38, Kurungan 

Nyawa, Depan SMK NEGERI 8 Bandar Lampung, Telp. 0852-7979-1072, Email. 

antcelular@gmail.com. Ant Celular Bandar Lampung merupakan jasa service dan 

penjualan handphone, kuota internet, accesoris dan pulsa. Jarak dari bandar 

lampung ke lokasi pkl  yaitu -+10 km adapun gambar Peta Lokasi pada gambar 

1.1 berikut. 

 

 

                            Gg. Sentosa                                        Jl Cengkeh                        Bukit Kemiling 

 

                                                              SMKN 8 

Dari pesawaran                                                                      Dari Tj Karang 

      Jl Imam Bonjol  

 Ant cell 

 LOKASI 

 Jl Sepakat                        Jl marga                Jl bayur                      PalBes 

 

 

  
      Sumber : Ant Celular Bandar Lampung (2018) 

Gambar 1.1 Peta Lokasi Ant Celular 
 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

 

            Praktik  Kerja  Lapangan  (PKL)  dilakukan  pada  tanggal  20 

November sampai dengan 13 Januari 2018 atau selama 48 hari, yang 

dilaksanakan di Ant Celular Bandar Lampung, dengan waktu kerja yaitu 

hari senin  sampai dengan minggu pukul 06.30 – 13.00 WIB. 

mailto:jangantanyaapa@gmail.com


 

 


