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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Program Kerja Praktek 

Untuk masuk ke dunia kerja setelah lulus kuliah setiap mahasiswa harus memiliki 

kesiapan dalam menghadapi keprofesionalan pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang 

di dalaminya. Berdasarkan hal tersebut maka kerja praktek sangat membantu mahasiswa 

dalam memasuki dunia kerja. Dengan begitu dengan adanya kerja praktek mahasiswa 

dapat mengimplementasikan ilmu yang telah di pelajari di bangku kuliah serta 

mendapat pengetahuan baru selama menjalani kerja praktek tersebut 

Dunia kerja nyata dewasa ini, cenderung menitikberatkan 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. 

Kerja praktek dilaksanakan oleh mahasiswa kelas ekstensi yang sudah bekerja dan 

reguler. Kerja praktek adalah mata kuliah dengan beban 4 SKS (sistem kredit 

semester), dan wajib dilakukan oleh mahasiswa/I strata 1 (S1) yang telah memenuhi 

syarat tertentu serta telah menyelesaikan jumlah SKS yang telah ditentukan. Selain hal 

tersebut kerja praktek wajib dilakukan dikarenakan tuntutan di era globalisasi dan 

kompetensi lulusan perguruan tinggi sehingga di harapkan lulusan yang di hasilkan 

sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. 
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Program kerja praktek ini di mulai kembali pada tahun 2019 periode Agustus yang 

dapat menghasilkan dan menciptakan hubungan timbal balik antara dunia kerja sebagai 

pencipta kesempatan kerja dengan dunia pendidikan sebagai penyedia tenaga kerja 

terdidik. Selain itu juga kerja praktek ini di upayakan agar mahasiswa/i benar-benar 

mengerti tentang tanggung jawab yang harus di laksanakan ketika sudah berada dalam 

dunia kerja yang sesungguh nya. 

Berdasarkan deskripsi hal-hal di atas, maka Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya 

menerapkan kerja praktek sebagai syarat kelulusan mata kuliah sekaligus sarana 

implementasi dalam bersaing pada dunia kerja yang sesungguhnya. Pelaksanaan kerja 

praktek ini  juga memfasilitasi mahasiswa dalam menerapkan ilmu teori yang di 

peroleh di perkuliahan melalui pembekalan sebelum terjun ke tempat kerja praktek 

masing-masing dan di sesuaikan dengan job description yang di berikan oleh 

perusahaan sesuai dengan  konsentrasi yang di pilih oleh mahasiswa tersebut. 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Program Kerja Praktek  

Kerja praktek adalah suatu sarana latihan pelaksanaan kerja dimana seseorang 

ditempatkan pada lingkungan kerja yang sesungguhnya untuk mengembangkan 

keterampilan, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menerapkan 

ilmu yang di peroleh dari lembaga pendidikan dan merealisasikan dalam pekerjaan. 

Kerja praktek juga merupakan langkah awal sebagai alat perkenalan mahasiswa pada 

dunia kerja. Karena dengan adanya kerja praktek para mahasiswa tidak akan merasa 
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asing lagi nantinya jika sudah di hadapkan dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

Dengan kerja praktek juga mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, 

tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pekerjaan. Ruang lingkup kerja praktek 

adalah suatu bentuk batasan bidang bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

penulisan laporan kerja praktek. 

Kerja praktek dilaksanakan di PT. Tunas Dwipa Matra bertempat di Jl Pramuka 

Rajabasa kecamatan Rajabasa kota Bandar Lampung. Penulis melaksanakan kerja 

praktek pada bagian finance claim dan untuk penelitiannya penulis mengambil data 

dari penjualan motor honda  pada PT Tunas Dwipa Matra. Kegiatan kerja praktek 

dilaksanakan mulai 20 Agustus 2019 sampai dengan 20 September 2019  (1 bulan) 

 

1.3 Manfaat dan Tujuan Program Kerja Praktek  

1.3.1 Manfaat dari Kegiatan Kerja Praktek 

1. Bagi Perguruan Tinggi : 

1. Untuk dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman 

kerja praktek 

2. Terjalinnya kerjasama bilateral antara perguruan tinggi dengan 

instansi 

3. Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan proses penyelenggaraan 

program studi yang ada dan kesesuian antara muatan kurikulum 

dengan tuntutan ilmu 
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4. Sebagai acuan dalam proses penyesuaian dan pengembangan 

kurikulum dengan tuntutan ilmu pengetahuan serta keterampilan 

yang di butuhkan mahasiswa dalam dunia kerja 

2. Manfaat Bagi Mahasiswa  

a. Dapat menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengimplementasikan ilmu yang di dapatkan dari kampus dalam 

dunia kerja/usaha yang sesungguhnya 

b. Untuk dapat mengetahui perbandingan antara teori dan ilmu yang 

diperoleh selama perkuliahan dengan praktek di lapangan 

c. Dapat memperoleh gambaran tentang dunia kerja yang 

sesungguhnya yang nanti nya akan berguna untuk mahasiswa 

sehingga dapat menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 

d. Sarana pelatihan bagi mahasiswa untuk menjadi manusia yang 

disiplin, tanggung jawab dan berpikir maju tentang pemanfaatan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dam keterampilan yang di pelajari. 

e. Mendewasakan cara berpikir dan mengingatkan daya penalaran 

mahasiswa dalam melakukan penelaahan, perumusan dan 

pemecahan masalah dalam lingkungan dunia kerja. 

3. Bagi Instansi 

a. Membantu instansi/lembaga dalam menyelesaikan tugas sehari-hari 

selama mahasiswa menjalani kerja praktek 

b. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan 

tinggi. 
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1.3.2  Tujuan Program Kerja Praktek  

1. Untuk mengetahui strategi pemasaran di PT. Tunas Dwipa Matra Bandar 

Lampung 

2. Untuk mengetahui target dari strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. 

Tunas Dwipa Matra 

  

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek  

Kerja Praktek pada laporan ini bertempat di PT Tunas Dwipa Matra  bertempat 

di Jl Pramuka Rajabasa kecamatan Rajabasa Bandar Lampung 

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek  

Waktu untuk melaksanakan Kerja Praktek pada tanggal 20 Agustus 2019 – 20 

September 2019 (Selama 1 Bulan), penulis juga melaksanakan kerja praktek 

sesuai dengan jam masuk kerja karyawan yang sudah di  tetapkan yaitu  pukul 

08.00 WIB – 16.00 WIB (senin-jumat), pukul 08.00 WIB – 14.00 WIB (sabtu) 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sistematika adalah penjelasan isi dari setiap bab, mulai dari bab I hingga bab V. 

Dimana uraian ini memberikan gambaran langsung tentang sisi tiap-tiap bab 

yang ada dalam lampiran ini, berikut sistematika dari laporan adalah: 

1. BAB I Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang latar belakang program kerja praktek, ruang 
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lingkup program kerja praktek, manfaat dan tujuan program kerja praktek, 

tempat dan waktu pelaksanan kerja praktek, dan sistematika penulisan.  

2. BAB II Gambaran Umum Perusahaan  

Bab ini berisi tentang sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang 

usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan dan struktur organisasi 

perusahaan.  

3. BAB III Permasalahan Perusahaan 

Bab ini berisi tentang analisa permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan, 

landasan teori dalam perusahaan dan rancangan program yang akan di 

lakukan kepada perusahaan.  

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan  

Bab ini berisi tentang kegiatan dan pengamatan serta  pengetahuan yang di 

peroleh  saat pelaksanaan kerja praktek di PT. Tunas Dwipa Matra, juga 

menguraikan kendala yang di hadapi serta cara penyelesaiannya. 

5. BAB V Simpulan dan Saran  

Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang di dapat setelah melaksanakan 

kerja praktek  dan saran dari hasil pelaksanaan kerja praktek di PT. Tunas 

Dwipa Matra Bandar Lampung. 

 

 


