
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatarBelakang 

IBI Darmajaya merupakan salah satu institusi pendidikan yang menerapkan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL).Dimana Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan 

agar Mahasiswa IBI Darmajaya terutama Teknik Informatika dapat menerapkan 

kemampuan belajar yang telah di peroleh selama perkuliahan ke dalam dunia 

kerja. 

PKL dapat di artikan sebagai kesiapan sikap dan mental dalam dunia kerja, 

serta penerapanilmu dan awal lulusan yang berkompeten pada bidangnya 

masing-masing. PKL juga di harapan dapat memberikan gambaran nyata kepada 

setiap mahasiswa / ikhususnya Teknik Informatika bagaimana menyikapi dunia 

kerja pada nyatanya.  

Persaingan dalam dunia kerja menuntut manusia untuk mempunyai potensi 

yang unggul agar mampu beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan 

zaman diseluruh aspek kehidupan. Perkembangan dan perubahan tersebut 

membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kualitas 

sumberdaya manusia itulah yang akan nantinya menentukan kemajuan bangsa 

dimasa yang akan datang. Salah satu langkah untuk membentuk sumberdaya 

manusia yang berkualitas adalah dengan pendidikan. 

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk 

keterampilan dan kecakapan seseorang untuk memasuki dunia kerja. Pendidikan 

yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbatas pada pemberian teori dan 
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praktek dalam skala kecil dengan intensitas yang terbatas, agar dapat memahami 

dan memecahkan setiap permasalahan yang muncul di dunia kerja, maka 

mahasiswa perlu melakukan kegiatan pelatihan kerja secara langsung di instansi / 

lembaga yang relevandengan program pendidikan yang diikuti. 

Berkaitan dengan usaha untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas, salah satu program yang dapat ditempuh adalah dengan 

melaksanakan praktek kerjala pangan / magang. Praktek kerja lapangan / magang 

adalah kegiatan pemagangan bagi mahasiswa di dunia kerja baik di bidang 

industri maupun pemerintahan dan merupakan mata kuliah wajib untuk ditempuh 

oleh mahasiswa. 

Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas maka banyak universitas berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di CV. 

Alfarina Karya berlokasi dijalan Woltermongonsidi no 25 pengajaran , Teluk 

Betung Utara Kota Bandar Lampung. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan 

di Perusahaan terkait guna untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa sistem 

yang berjalan dan yang di terapkan di Perusahaan terkait. Ilmu yang telah di 

peroleh di perkuliahan dapat di operasikan langsung ke perusahaan tersebut. 

Alasan penulis memilih CV. Alfarina Karya sebagai tempat melaksanakan 

PKL yaitu yang pertama karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang Asuransi yang berkaitan dengan Jasa Perasuransian.  
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Proses Perancangan Penyimpanan berkas / Dokumen Proyek masih dilakukan 

dengan cara manual . Dimana proses penyimpanan berkas masih saja dalam 

bentuk fotocopyan akta, legalitas ,laporan keuangan dll yang diberikan oleh 

nasabah.  

 Dengan adanya permasalahan tersebut dapat dipastikan bahwa kebutuhn 

akan keberadaan sistem informasi sangatlah membantu bagi manajemen dalam 

pengambilan keputusan serta meningkatkan pelayanan .  

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja  

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis di CV. 

Alfarina Karya Bandar Lampung, yang beralamat di Jalan Woltermongonsidi 

No. 25 Pangajaran teluk Betung Utara  Kota Bandar Lampung. 

1.3 Manfaat dan Tujuan PKL 

Manfaatdarikerjapraktekantara lain: 

1.  Bagi Mahasiswa 

Sebagai sarana untuk penerapan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah serta dapat 

menambah pengetahuan teknologi sehingga dapat dimanfaatkan dengan 

baik,serta memberikan gambaran dunia kerja terhadap Mahasiswa. 

 

 

 



4 
 

 

2.  BagiPerusahaan 

a. Memberikan informasi  yang tepat dan akurat  bagi pengguna sistem. 

Pengelolahan Informasi  dengan  tepat dan pembuatan laporan transaksi 

data 

b. Material yang sangat mudah, cepat dan aman. 

c. Mempermudah pembuatan laporan dengan optimal. 

3.  BagiIBI Darmajaya 

a. Sebagai tolak ukur sejauh mana pemahaman mahasiswa dalam 

memahami dan menguasai materi yang didapatkan dikampus. 

b. Sebagai bahan evaluasi dan koreksi bagi akademik dalam usaha untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. 

c. Sebagai sarana peningkat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia 

kerja. 

4.  BagiUmum 

a. Menjadi motivasi bagi pembaca dalam membangun sebuah aplikasi 

sederhana guna dapat menutupi pekerjaan yang serba manual. 

b. Dapat menjadikan salah satu sumber dan panduan bagi pembaca untuk 

mengembangkan aplikasi yang lebih baik dalam memenuhi 

kebutuhansistem. 
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1.4 Tujuan dilaksanakannya PKL ini adalah: 

1. Mengimplementasikan ilmu dan teori yang diproleh selama perkuliahan 

untuk memecahkan berbagai permasalahan khusus nya dalam bidang 

teknologi inforamsi yang ada di CV. Alfarina Karya. 

2. Meningkatkan kedisplinan dan kemandirian mahasiswa melalui 

pemahaman akan budaya kerja Profesional yang menuntut kerja sama, 

ketepatan waktu, kepemimpinan dan tanggung jawab. 

3. Melatih calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan lingkungan  dunia kerja khususnya dalam bidang kontruksi. 

4. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi calon lulusan di 

dunia kerja agar ketika lulus nanti dapat berkomunikasi dan bersikap 

dengan baik serta bertanggung jawab dengan pekerjaannya nanti. 

5. Untuk mengetahui arsitektur dan implementasi teknologi informasi secara 

praktis pada CV. Alfarina Karya. 

 

1.5 Tempat dan waktu Pelaksanaan 

Tempat pelaksanaan :  

Praktek Kerja lapangan (PKL/KP) yang dilaksanakan yaitu di kantor CV. 

Alfarina Karya jalan. Woltermongonsidi no 25 Pangajaran teluk Betung 

Utara  Bandar Lampung. Telp. +62721-488882  

 

Waktu pelaksanaan :  
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Praktek kerja lapangan (PKL) berlangsung selama satu bulan, yang dimulai 

pada tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan Selesai. 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN  

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang 

masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, tempat dan waktu 

pelaksanaan dan sistematika penulisan.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Pada bab ini penulis 

menguraikan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

perusahaan,bidang usaha/kegiatan utama perusahaan,lokasi perusahaan,dan 

struktur organisasi  

BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN Pada bab ini merupakan 

uraian mengenai teori-teori yang menerangkan permasalahan yang akan 

diteliti.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN Pada bab ini menguraikan 

mengenai hasil dari permasalahan perusahaan.  

BAB V : KESIMPULN DAN SARAN Pada bab ini, penulis mencoba 

menarik kesimpulan berdasarkan apa yang telah ditulis dan dirasakan pada 

saat melakukan kerja praktek serta saran-saran yang sifatnya membangun 

guna agar supaya dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi 

pihak perusahaan 

 

 

 

 

 


