BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan akademik yang berorientasi
pada bentuk pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan
tenaga kerja yang berkualitas. Dengan mengikuti Praktek Kerja Lapangan
diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman
mahasiswa dalam mempersiapkan diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya.
Selain itu Praktek Kerja Lapangan mampu mengembangkan kemampuan
mahasiswa sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan
pembentukan awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing.
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia
sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kwalitas mahasiswa dalam
menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk syarat wajib
mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata1 (S1), untuk proses
pembentukan kemampuan yang kompeten sebagai tenaga profesional, untuk
membantu mahasiswa agar lebih memahami bidang studi yang diteninya dan
mendapat gambaran nyata pengimplementasian ilmunya di dunia nyata.
Oleh karena itu semua teori-teori yang dipelajari dari berbagai mata kuliah
dibangku kuliah dapat secara langsung dipraktekkan di PT BPRS Mitra Agro
Usaha yang berhubungan dengan komputer dan akutansi. Dalam hal ini dapat
diketahui bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui didalam
prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana
diketahui bahwa teori merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan
praktek. Oleh karena itu untuk memperoleh pengalaman dan perbandingan antara
teori dan praktek, maka mahasiswa diharuskan menjalani praktek kerja lapangan
di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang
harus dipenuhi sebelum menyelesaikan studinya.

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melakukan Praktik Lapangan
Kerja (PKL) di PT BPRS Mitra Agro Usaha yang berlokasi di Jalan Hayam
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pembelajaran yang telah di pelajari di masa perkuliahan dengan program yang ada
di dunia kerja, untuk menambah keahlian yang tidak di dapat di masa perkuliahan,
untuk menambah wawasan tentang dunia kerja yang sesungguhnya.
1.2

Maksud dan Tujuan PKL
1.2.1 Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah
a. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang sudah didapat selama
masa perkuliahan ke dalam dunia kerja
b. Mengetahui tentang dunia kerja yang sesungguhnya
c. Menambah wawasan mengenai ruang lingkup dunia kerja yang
sebenarnya
1.2.2

Tujuan pelaksaan Praktik Kerja Lapangan adalah:

a. Untuk menerapkan ilmu dan pengetahuan yang sudah didapat selama
masa perkuliahan ke dalam dunia kerja
b. Untuk melatih mental sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang
sesungguhnya.
c. Untuk melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan
dalam beradaptasi kedunia kerja secara langsung
1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
1.3.1. Bagi Mahasiswa
a. Meningkatkan kemampuan untuk melatih diri dan menambah
pengalaman

untuk

beradaptasi

ke

dalam

dunia

kerja

yang

sesungguhnya.
b. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas terhadap mahasiswa
sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia usaha
yang sesugguhnya

c. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap professional yang diperlukan
mahasiswa untuk memasuki dunia kerja
1.3.2. Bagi Akademik
Sebagai sarana media untuk menjalin hubungan kerja dengan
instansi yang dijadikan tempat praktik kerja lapangan.
1.3.3. Bagi Perusahaan Atau Instansi
a. Sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa
b. Sebagai sarana pengembangan kepribadian untuk mahasiswa
1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) diPT BPRS Mitra Agro Usaha

yang berlokasi diJl. Hayam Wuruk No.95 Sawah Lama,Tanjung Karang Timur,
Kota Bandar Lampung.

(Maps, 2018)
Gambar 1.1 Peta Lokasi PT BPRS Mitra Agro Usaha

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
PelaksanaanPraktekKerjaLapangan

(PKL)

dilaksanakanpada

semester

genap tahun2017/2018 ± 2 Bulan yang di mulaipadatanggal 16 April 2018 sampai
9Juni 2018.
a. Setiap hari Senin s.d Jum’at, dilakukan breefing pagi pada pukul 07.30
s.d 08.00 WIB. Dalam breefing pagi terdapat kegiatan pembacaan ayat
suci al-Qur’an, pembacaan saritilawah, pembacaan doa, pembacaan
asmaul husna, dan pengarahan dari Direktur Utama PT BPRS Mitra Agro
Usaha.
b. Setiap hari kamis pada bagian marketing selalu ada kegiatan grebek pasar
yang dlakukan pukul 09.00 s.d 11.00 WIB .

