
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa untuk menjawab tantangan dunia kerja. 

Dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat menilai 

bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan. Hal ini sejalan dengan realisasi 

tuntutan tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 

No 20 tahun 2003 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya dengan cara 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

(FTIK-UTI, 2017). 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), 

Universitas Teknokrat Indonesia, karena merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk dapat menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1). 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan sendiri dilakukan sebagai sarana untuk pelatihan 

mental, sikap, dan juga penerapan-penarapan ilmu yang sudah didapat 

sebelumnya selama perkuliahan. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan 

adalah penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa pada bidangnya masing-masing, 

yang dapat dilakukan pada instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis memilih  Mega Central 

Finance sebagai tempat pelaksanaannya. Mega Central Finance adalah perusahaan 

pembiayaan sepeda motor honda yang berkembang dengan pesat (MCF, 2011). 

Alasan penulis memilih Mega central Finance Bandar, Kota Bandar 

Lampung sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar 

dan mengetahui bagaimana menangani pembiayaan sepeda motor honda dan 

penerapan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data di 

Mega Central Finance khususnya data-data dalam jumlah yang besar seperti data 

Nasabah Lampung (UTI, 2018). 



1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari 

berbagai kegiatan yang ada di perusahaan. 

2. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama 

pelaksanaan perkuliahan. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

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. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Praktik Kerja Lapangan. 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik kerja lapangan ini adalah: 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah 

dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan masyarakat. 

2. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan 

dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi/perusahaan. 

4. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan keterampilan dalam melaksanan tugas-tugas yang ada 

di lingkungan kerja Mega Central Finance, Kota Bandar Lampung 

terutama dibidang teknolgi informasinya. 

5. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Perguruan Tinggi. 

 



1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer. 

2. Mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

instansi/perusahaan. 

3. Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi.  

1.3.3 Bagi Instansi/Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi. 

2. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada i instansi. 

4. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Jl. Gajah Mada No.53 D, Kota Baru, Tj. Karang Tim., Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35128, Indonesia 

Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut Google Maps 2018 yang 

ditampilkan pada Gambar 1.1: 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi PT  Mega Central Finance  

Sumber: Google Map 



1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 16 April 2018 

sampai 09 Juni 2018 dengan waktu kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan 

sabtu. Senin sampai jumat pukul 08.00 – 16.30 WIB dan pada hari sabtu pukul 

08.00 – 13.30 WIB. 


