
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, seorang 

mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki ilmu pengetahuan yang lebih, harus 

banyak mencari dan mendapatkan informasi yang dapat dijadikan 

pengetahuan. Mahasiswa juga dituntut untuk mampu menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang didapatkan di bangku kuliah dalam 

lingkungan masyarakat dan dunia kerja nantinya maka dengan itu belajar 

secara teori juga tidak cukup tanpa harus diimbangi dengan praktek untuk 

penerapanya. 

 

Dunia kerja nyata dewasa ini, cenderung menitik beratkan pada kebutuhan 

kompetensi bagi lulusan atau output, sehingga diharapkan perguruan tinggi 

dapat memberikan bentuk pembelajaran yang selaras dengan perkembangan 

dan kebutuhan pasar kerja, seperti keterampilan, pengetahuan dan pada 

akhirnya dapat membangun sumber daya manusia yang handal serta 

memberikan kontribusi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia 

pada umumnya terutama bagi Provinsi Lampung khususnya. Pelaksanaan 

Kerja Praktek pada dunia industri maupun instansi pemerintah perlu ditinjau 

kembali, mengingat bahwa kompetensi mahasiswa diharapkan tidak saja 

diimplementasikan pada dunia industri maupun instansi pemerintah secara 



normatif. Melainkan, lebih pada pengayaan pengetahuan dan pemberdayaan 

kemampuan yang langsung menyentuh pada kebutuhan masyarakat maupun 

pemerintah setempat. Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya 

menyadari akan pentingnya knowledge based community dalam tatanan 

global dewasa ini dan tanggung jawab serta peran dalam memajukan 

kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. 

 

Untuk ini Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya (IIB) mengadakan 

pelaksanaan Kerja Praktek (KP) ssebelum mahasiswa lulus dari perguruan 

tinggi. Dengan diadakan kerja praktek ini di harapkan mahasiswa 

mendapatkan pengalaman dan pengetahuan di dunia kerja, serta dapat 

menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan serta wawasan dalam 

melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT. Tunas Dwipa Marta Rajabasa 

Lampung. 

 

Tujuan penulis melakukan Kerja Praktk (KP) di PT. Tunas Dwipa Marta 

Rajabasa Lampung antara lain dikarenakan penulis ingin mengimplentaskan 

secara langsung keterampilan dan kemampuan di bidang akademik maupun 

terhadap tuntutan di dunia kerja yan berada di perusahaan dimana penulis di 

tempatkan. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa PT. Tunas Dwipa Marta 

Rajabasa Lampung merupakan salah satu anak  perusahaan PT.Tunas Riden 

Tbk. Dalam aktivitas bisnisnya berkerjasama dengan perusahaan Agen 

Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT. Astra Honda Motor (AHM), dan hal 



ini juga yang membuat penulis tertarik dan ingin mengetahui banyak hal 

tentang perusahaan ini seperti kinerja perusahaan dan lainnya. 

 

Penulis juga memiliki motivasi dalam melaksanakan Kerja Praktek (KP) ini 

antara lain penulis ingin belajar menjadi seorang pekerja yang sesuai dengan 

kebutuhan dunia kerja, ingin mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di 

perguruan tinggi, penulis juga ini mendapatkan ilmu dalam menghadapi 

persaingan dunia kerja yang kompetitif, belajar teamwork serta belajar 

disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan yang 

diamanatkan. 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Dalam melaksanakan Kerja Praktek (KP) di PT. Tunas Dwipa Marta Rajabasa 

Lampung, penulis ditempatkan di bagian Finance & Acaunting (ACC). Pada 

bagian ini salah satu tugas dan tanggung jawabnya adalah membuat faktur 

pajak untuk digunakan untuk mengetahui transaksi jual beli yang di lakukan 

dan bukti faktur pajak harus diterbitkan sebagai bukti adanya transaksi. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek (KP) 

1.3.1 Tujuan Kerja Praktek (KP)  

1. Mendidik mahasiswa agar mampu mengembangkan diri dengan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan 

menerapkannya dalam dunia kerja/ bisnis. 



2. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengenai 

lingkungan dunia kerja/ bisnis secara nyata. 

3. Memberi wawasan pengetahuan baru pada mahasisea bahwa ilmu 

pengetahuan tidak hanya di dapat secara teori saja. 

4. Sebagai wujud nyata kontribusi kepedulian Institut Informatika 

dan Bisnis Darmajaya terhadap mahasiswa khususnya di 

lingkungan dunia kerja/ bisnis. 

 

1.3.2 Manfaat Kerja Praktek (KP) 

1. Mahasiswa 

a. Memperdalam pengertian terhadap cara berfikir dan bekerja 

secara interdisipliner. 

b. Mendewasakan cara berfikir dan meningkatkan daya penelaran 

mahasiswa dalam melakukan perumusah dan pemecahan 

masalah dalam lingkungan dunia kerja/ usaha. 

c. Memberi kesempatan mahasiswa untuk belajar mengenal 

secara langsung dalam dunia kerja, melatih, mengembangkan 

dan menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap 

implementasi tugas. 

2. Institusi Penyelenggara 

a. Sebagai tolak ukur kesesuaian anatara muatan kurikulum 

dengan tuntutan ilmu pengetauan dan keterampilan di 

lingkungan dunia kerja. 



b. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan proses 

penyelenggaraan program studi yang ada. 

c. Sebagai acuan dalam proses penyesuaian dan pengembangan 

kurikulum dengan tuntutan ilmu pengetahuan serta 

keterampilan yang dibutuhkan masyarakat dunia kerja. 

3. Masyarakat Dunia Kerja 

a. Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, serta ilmu dan 

teknologi dalam implementasi kerja secara operasional. 

b. Memperoleh cara-cara baru dalam pelaksanaan operasional 

kerja. 

c. Memperoleh bantuan tenaga kerja dan pikiran mahasiswa 

untuk pelaksanaan operasional institusi perusahaan. 

 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek (KP) 

1.4.1 Tempat Pelaksanaan 

Kerja Praktek di laksanakan di perusahaan yaitu di PT. Tunas Dwipa 

Marta Rajabasa Lampung yang beralamatkan di Jalan Pramuka No. 

1 Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142, 

telepon 0878-9866-500. 

1.4.2 Waktu Pelaksanan  

Berdasarkan ketentuan dari program Studi Manajemen di Institut 

Informatika dan Bisnis Darmajaya kegiatan Kerja Praktek (KP) ini 

dilaksanakan selama satu bulan, yang dimulai pada tanggal 20 

Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019. 



1.5 Sistematika Penulisan 

1.5.1 Bagian Awal Memuat antara lain: 

a. Judul Laporan 

b. Halaman Pengesahan 

c. Riwayat Hidup 

d. Kata Pengantar  

e. Daftar Isi 

f. Daftar Gambar 

g. Daftar Tabel 

 

1.5.2 Bagian Isi Memuat antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

1.3 Tujuan dan Manfaat Kerja Praktek 

1.3.1 Tujuan Kerja Praktek 

1.3.2 Manfaat Kerja Praktek 

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan  

1.5 Sitematika Penulisan 

 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Sejarah Perusahaan 

1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

1.2.1 Visi Perusahaan 



1.2.2 Misi Perusahaan 

1.3 Struktur Organisasi  

1.3.1 Bagan Struktur Organisasi 

1.3.2 Uraian Tanggung Jawab Setiap Bagian/ Unit 

1.4 Lokasi Perusahaan  

1.5 Bidang Usaha/Kegiatan Utama Perusahaan 

 

BAB III PERMASALAHAN ORGANISASI 

3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan 

3.1.1 Temuan Masalah 

3.1.2 Perumusan Masalah 

3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah  

3.2 Landar Teori  

3.2.1 Pengertian Integritas  

3.2.2 Faktor Yang Mempengaruhi Integritas 

3.2.3 Manfaat Integritas 

3.2.4 Pengertian Profesionalisme 

3.2.5 Prinsip-prinsil Prilaku Profesionalisme 

BAB IV HASIL dan PEMBAHASAN 

4.1 Hasil 

4.2 Pembahasan  

 

 

 



BAB V Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 


