BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Saat ini peningkatan dan perkembangan teknologi pada perkembangannya

membutuhkan sumber daya manusia sekaligus perkembangan mutu yang baik dan
lebih luas. Oleh karena itu universitas ataupun lembaga pendidikan menggunakan
suatu sistem yang memiliki tujuan yang dapat menciptakan tenaga kerja yang baik
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di dunia kerja sehingga tingkat
penggangguran di negara indonesia dapat berkurang. Dengan keadaan yang
seperti ini, diharapkan kita bisa menerapkan dengan baik ilmu yang sudah kita
peroleh di dunia kerja atau bisnis. Mahasiswa biasa nya diberi pembelajaran
dengan bisa menerapkan ilmu yang sudah diperoleh untuk diterapkan di
perusahaan dengan cara melakukan praktik kerja langsung ke perusahaan atau
bisa disebut Praktik Kerja Lapangan.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi
secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di kampus dengan
program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara
langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.(Pratama, Putra
and Datya, 2017). PKL ini merupakan mata kuliah wajib Program SI Sistem
Informasi yang ada di Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). jadi Sistem
informasi memiliki pengertian kumpulan komponen yang saling berhubungan
dalam

mengumpulkan,

memproses,

menyimpan,

menyediakan

dan

mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan
pengendalian di dalam organisasi (AMANU, 2015). hal ini memiliki tujuan agar
mahasiswa mempunyai bekal ilmu, kemampuan, keahlian yang dibutuhkan di
dunia kerja. Oleh karena itu kegiatan PKL ini menjadi salah satu syarat
keberhasilan mahasiswa di dunia kerja nanti sesudah mereka lulus.
Praktik Kerja Lapangan merupakan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari
Fakultas lalu dipraktikkan dalam dunia kerja, PKL ini adalah kegiatan yang di
dalamnya berisi penelitian dan pendidikan. Pendidikan ini diperkenalkan secara
langsung oleh orang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam

perusahaan tersebut yang di tempati mahasiswa praktik, Praktik Kerja Lapangan
merupakan syarat untuk memenuhi jumlah SKS untuk program studi Sistem
Informasi Strata 1. Kegiatan ini adalah mata kuliah wajib dengan beban 2 SKS
(sistem kredit semester) yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Universitas
Teknokrat Indonesia karena atas dasar kurikulum pendidikan selain itu untuk
memenuhi kompetensi lulusan perguruan tinggi dan juga era globalisasi.
Perusahaan didunia kerja menginginkan sumber daya manusia yang
memiliki kualitas yang baik, cerdik, jujur, bertanggung jawab, memuaskan dan
juga mempunyai latar pendidikan yang baik, oleh karena itu Universitas
Teknokrat Indonesia Program S1 Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer (FTIK) mewajibkan mahasiswa nya untuk melakukan Praktik Kerja
Lapangan agar program studinya selesai dengan baik. Kegiatan ini bertujuan
untuk mewujudkan dan menciptakan hubungan timbal balik yang baik antara
dunia pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja terdidik dengan dunia usaha
yang membuat lapangan kerja. Disamping itu dalam kegiatan PKL diusahakan
supaya mahasiswa/i memiliki tanggung jawab yang mereka kerjaan dalam dunia
kerja tersebut.
Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, mahasiswa diharuskan mengisi
jurnal kegiatan yang telah ditentukan program studi Sistem Informasi sebagai
dasar dalam mengevaluasi pelaksanaan praktek kerja lapangan. Selain itu adalah
setiap praktik kerja lapangan wajib membuat laporan tugas akhir dalam bentuk
hasil penelitian mahasiswa selama pelaksanaan praktik kerja lapangan.
Sebab dari penulis memutuskan Praktik Kerja Lapangan di Mandiri Tunas
Finance karena ingin menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dari jurusan Sistem
Informasi yang didapat di perguruan tinggi seperti proses bisnis, jaringan
komputer, unggah data, customer service selain itu penulis ingin mengamati dan
meneliti kegiatan yang ada didalam perusahaan, Jadi penulis bermaksud ingin
mendapatkan ilmu pengetahuan lebih banyak lagi yang berkaitan dengan Sistem
Informasi

2

1.2

Tujuan PKL
Dengan

Pratik

Kerja

Lapangan

mahasiswa

diharapkan

mampu

menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah ke dunia kerja dan
mendapatkan ilmu serta pengalaman baru dalam dunia kerja. Tujuan dari
pelaksanaan PKL adalah :
1.

Mengimplementasikan

ilmu

yang

berhubungan

dengan

jaringan

komputer.
2.

Memperluas pandangan tentang proses bisnis terhadap pelanggan.

3.

Meningkatkan kemampuan yang berhubungan dengan kesekertarisan
untuk mandiri menjadi calon pekerja yang baik dan kepercayaan diri
dalam menyelesaikan masalah di dunia kerja.

4.

Mengembangkan
pengembangan

ilmu

yang

kepribadian

berhubungan
khususnya

dengan

yang

mata

berkenaan

kuliah
dengan

kedisiplinan.

1.3

Manfaat PKL
Praktik Kerja Lapangan mempunyai manfaat bagi mahasiswa, perguruan
tinggi, perusahaan dan masyarakat, adapaun kegunaan PKL tersebut adalah :
1.

Mahasiswa mampu mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu yang
diperoleh dalam perkuliahan.

2.

Memberikan mahasiswa wawasan tentang dunia kerja dan meningkatkan
kualitas diri dalam pekerjaan di masa depan.

3.

Meningkatkan kedisiplinan bagi mahasiswa dan belajar dalam bekerja.

4.

Memperluas koneksi pekerjaan dengan membangun hubungan dengan
pihak perusahaan, mahasiswa dapat membuka jalur pekerjaan yang baru
dimasa depan.

3

1.4

Tempat PKL
PT Mandiri Tunas Finance Cabang Bandar Lampung berada di Jalan Pangeran

Antasari RT.009 RW.02 Kel.Jagabaya III Kec Way Halim Bandar Lampung
(samping Bank Citra Villa Citra). Jarak antara Kampus Universitas Teknokrat
Indonesia da PT Mandiri Tunas Finance + 7,1 km seperti yang tertera pada Gambar
1.1 :

Gambar 1. 1 Peta Tempat PKL
(Sumber : https//google.com/maps)
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1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan selama dua bulan yaitu dimulai

sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 September 2020 waktu pelaksanaan
PKL dilakukan seperti pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Jadwal dan waktu pelaksanaan PKL
Hari

Jam Masuk

Jam Pulang

Istirahat

Senin

08.30 WIB

16.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

Selasa

08.30 WIB

16.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

Rabu

08.30 WIB

16.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

Kamis

08.30 WIB

16.00 WIB

12.00 – 13.00 WIB

Jumat

08.30 WIB

16.00 WIB

11.30 – 13.30 WIB
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