
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya merupakan Institusi Perguruan 

tinggi swasta (PTS) terkemuka di Lampung. yang mempunyai visi memajukan 

pendidikan dan pelatihan profesional, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta menghasilkan tenaga profesional yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan di Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya diarahkan untuk menyiapkan tenaga ahli dibidangnya serta untuk 

menunjang pengembangan industri di Indonesia.  

Untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman mahasiswa tentang 

kajian ilmu yang telah diajarkan dalam bangku kuliah dan sebagai bentuk 

aktualisasi dari usaha untuk menyesuaikan hasil pendidikan dengan kebutuhan 

industri, maka diadakan kegiatan Kerja Praktek. Kegiatan ini wajib diikuti oleh 

mahasiswa sebagai upaya untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah 

dipelajari di bangku kuliah, sehingga kualitas mahasiswa sebagai agen penerus 

bangsa dapat bertambah dan lebih matang. Selain itu, Kerja Praktek juga perlu 

dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah 

PKPM  Jurusan Akuntansi di Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya. 

Objek Praktik Kerja Lapangan yang dipilih adalah PT Daya Anugrah 

Mandiri (Cab.Lampung) .PT Daya Anugrah Mandiri merupakan Perusahaan 

Retail Sepeda Motor Honda. Kegiatan usahanya tidak hanya fokus pada 

penjualan unit motor melainkan juga pada layanan purna jual,yang meliputi jasa 

bengkel (service kendaraan dan spare part (penyediaan suku cadang). 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada PT Daya Anugrah Mandiri 

dengan harapan mahasiswa dapat memperoleh peningkatan pengetahuan, 

potensi, sikap, keterampilan serta wawasan dalam dunia kerja. 

 



 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Penyusun melaksanakan Kerja Praktek pada bagian Administrasi 

STNK&BPKB PT Daya Anugrah Mandiri. Untuk lebih memfokuskan 

pembahasan Laporan Kerja Praktek ini, penyusun hanya akan membahas 

tentang Sistem dan prosedur pengurusan STNK&BPKB. 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

 Tujuan 

a. Tujuan Umum 

1. Menciptakan lulusan Institut Informatika dan bisnis Darmajaya yang 

berkompeten di bidang Akuntansi. 

2. Mengaplikasikan kemampuan praktik yang telah diperoleh di bangku 

kuliah. 

3. Menambah pengalaman yang menjadi bekal dalam menjalani jenjang 

karir yang sesungguhnya. 

b. Tujuan Khusus 

1. Menambah pengalaman dan pemahaman di bidang administrasi 

STNK&BPKB dengan menjalankan fungsi dan program pada bagian 

Administrasi STNK&BPKB PT Daya Anugrah Mandiri 

2. Meningkatkan keterampilan dan wawasan khususnya di bidang 

Administrasi STNK&BPKB PT Daya Anugrah Mandiri 

3. Mengetahui sistem dan cara kerja di bidang administrasi 

STNK&BPKB PT Daya Anugrah Mandiri 

  Manfaat 

Kerja Praktek ini memberikan manfaat bagi mahasiswa pada khususnya serta 

bagi institusi yang terkait pada umumnya. Manfaat tersebut antara lain: 

 

 



 

 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Menerapkan keterampilan yang diperoleh selama kuliah. 

2. Memperoleh pengalaman yang sebenarnya dalam dunia kerja. 

3. Melatih sikap dan pola pikir dalam menjalin hubungan kerja dalam 

suatu perusahaan atau instansi. 

b. Bagi PT Daya Anugrah Mandiri 

1. Memperoleh tenaga tambahan untuk membantu melaksanakan 

kegiatan harian perusahaan. 

2. Memperkenalkan dunia kerja yang sesungguhnya kepada mahasiswa. 

c. Bagi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya 

1. Menjalin kerjasama Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan PT 

Daya Anugrah Mandiri 

2. Sebagai tolak ukur kesiapan serta kualitas mahasiswa Institut 

Informatika dan bisnis Darmajaya dalam menghadapi lingkungan kerja 

yang sesungguhnya. 

 

1.4 Tempat dan waktu pelaksanaan 

Waktu dan pelaksanaan Kerja Praktek ini dimulai pada tanggal 20 Agustus 

2019 sampai dengan 19 September 2019 yang bertempat di PT Daya Anugrah 

Mandiri, Jl Kimaja No. 18 Perumnas Wayhalim Bandar Lampung. 

 Jam Kerja Operasional di PT Daya Anugrah Mandiri 

HARI JAM 

MASUK 

JAM 

PULANG 

SENIN 08 : 00 16 : 00 

SELASA 08 : 00 16 : 00 

RABU 08 : 00 16 : 00 

KAMIS 08 : 00 16 : 00 

JUMAT 08 : 00 16 : 00 



 

 

SABTU 08 : 00 14 : 00 

MINGGU LIBUR LIBUR 

 

 

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB 1 PENDAHULUAN 

BAB ini akan membahas tentang uraian latar belakang yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian,identifikasi,ruang lingkup perusahaan, tujuan 

dan manfaat serta waktu dan tempat pelaksanaan Kerja Praktek. 

 

BAB II GAMBARAN PERUSAHAAN 

BAB ini akan membahas tentang sejarah perusahaan, visi misi, bidang 

usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur organisasi. 

 

BAB III PERMASALAHAN PERUSAHAAN 

BAB ini akan membahas tentang Analisa Permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan, landasan teori dan rancangan program yang akan dilakukan. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

BAB ini akan diuraikan tentang hasil penelitian yang meliputi deskripsi 

gambaran penjualan unit sepeda motor honda serta proses pengurusan 

STNK&BPKB di PT Daya Anugrah Mandiri. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

BAB ini akan membahas tentang uraian pokok-pokok kesimoulan dan saran-

saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 


