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  BAB I

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Praktik kerja lapangan (PKL) membentuk suatu bentuk nyata yang 

diselenggarakan dalam program pendidikan melalui kerjasama diantara pihak 

pendidikan dengan dunia perindustrian. Program ini diselenggarakan dengan cara 

menerjunkan langsung mahasiswa pada dunia usaha/industri di dunia nyata. 

Upaya ini dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat merasakan sendiri dengan 

kondisi pekerjaan yang akan dihadapinya kelak. Sehingga dapat memperoleh 

pengalaman-pengalaman baru yang dapat dijadikan sebagai modal untuk 

mempersiapkan para mahasiswa. Hal ini dilakukan agar dapat mempermudah 

dalam melakukan penyesuaian terhadap lingkungan kerjanya kelak.  

 

Gambar 1.1 Tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tahun 

2019 

Sumber: BPS (2019) 

Berdasarkan data menurut BPS (2019) mencatat, Jumlah pengangguran 

terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi terdapat pada tingkat presentase 

pengangguran berpendidikan tinggi. Sedangkan yang terbilang rendah terdapat 

pada pendidikan tinggi lulusan perguruan tinggi universitas dan akademi/diploma 

yaitu dengan total 16%. Namun jumlah tingkat pendidikan universitas masih 

terbilang tinggi yaitu sebesar 12% dibandingkan dengan Akademi/Diploma 

sebesar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa lulusan diploma mampu untuk 

mengurangi jumlah pengangguran.  
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Universitas Podomoro merupakan perguruan tinggi pariwisata swasta yang 

didirikan oleh Yayasan Pendidikan Agung Podomoro pada tahun 2014. Program 

studi bisnis perhotelan yang berada dibawah fakultas Tourismpreneur. Salah satu 

jurusan yang memulai programnya untuk fokus mempersiapkan mahasiswa dalam 

membentuk karakter yang kuat, serta siap menghadapi dunia industri terutama 

dibidang pariwisata. Program pendidikan khususnya pada jurusan bisnis 

perhotelan terbukti menghasilkan mahasiswa dengan gelar lulusan Diploma IV 

yaitu setara Sarjana I. Hal ini dapat membuktikan data diatas bahwa Universitas 

Podomoro mampu menciptakan kemampuan dalam meningkatkan kualitas lulusan 

pada mahasiswa melalui program pelatihan PKL sesuai dengan bidangnya, yaitu 

dengan menjadi salah satu program pembekalan bagi para mahasiswa. Pada 

program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dengan berbagai 

ketrampilan, pengetahuan serta kemampuan mahasiswa supaya mampu menjadi 

lulusan yang dapat siap untuk berperan di dunia kerja profesional dan dapat 

berkiprah pada dunia usaha ataupun industri.  

 Kesiapan untuk memasuki dunia kerja nyata dapat terpenuhi melalui 

pengalaman-pengalaman yang di dapat melalui pendidikan di kampus dan 

pengalaman melalui kegiatan PKL. Pendidikan di kampus yang telah disesuaikan 

melalui adanya penerapan kurikulum, metode pembelajaran dan penyediaan 

fasilitas belajar yang telah disesuaikan sebagai pemenuhan kebutuhan pendidikan 

menjadi salah satu aspek sebagai pengukur kesiapan kerja. Kegiatan PKL pada 

mahasiswa melalui penilaian dan sertifikat yang diperoleh pada pengalaman PKL 

juga menjadi salah satu pembekalan untuk pemenuhan kesiapan kerja. Maka 

dalam melaksanakan PKL, mahasiswa perlu melakukannya secara maksimal 

dalam melakukan kegiatan pembelajaran tersebut. 

 Pengalaman PKL yang menjadi salah satu proses pembelajaran di 

perkuliahan, disiapkan dengan harapan mahasiswa menjadi professional. 

Pengajaran melalui pendidikan dasar di perkuliahan dengan menguasai 

ketrampilan melalui PKL. Melalui beberapa pengalaman yang ada, kenyataanya 

berbanding terbalik dengan sistem program yang diselenggarakan. Program 

praktik kerja yang dilakukan oleh mahasiswa seringkali tidak maksimal dalam 

pemenuhan kebutuhan pembelajarannya. Misalnya: selama masa kegiatan PKL 
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peserta didik yang seharusnya bisa mempelajari lebih dalam tentang bidang yang 

dipilih, tetapi seringkali lebih banyak membantu pekerja di perusahaan atau 

industri untuk membantu pemenuhan kebutuhannya, bahkan sama sekali tidak 

berhubungan dengan pendidikan yang seharusnya diterima selama melakukan 

kegiatan PKL. Terkadang dengan kenyataan pada pengalaman program PKL yang 

diterima masih dirasa belum terpenuhi menjadi alasan mahasiswa belum merasa 

layak dalam kesiapan kerjanya di dunia nyata.  

 Pengalaman yang didapatkan dari PKL tidak semata sudah mempengaruhi 

mahasiswa dalam menemukan kesesuaian pada bidang yang diminati, sehingga 

perlu waktu yang cukup lama untuk dapat terjun langsung di dunia industri 

dengan berbagai macam bidang pekerjaan yang tersedia. Melalui pengalaman 

PKL yang dilaksanakan setiap mahasiswa jurusan perhotelan Universitas 

Podomoro pasti memiliki perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan pada kesiapan 

kerja. 

 Melalui penjelasan dari uraian diatas, penelitian ini akan meneliti tentang 

tingkat kesiapan mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Podomoro University tahun 

2014/2015 dalam menghadapi dunia kerja nyata. Kesiapan dari setiap mahasiswa 

dalam menghadapi dunia kerja nyata setelah lulus dari perkuliahan dan sudah 

bekerja akan terlihat seberapa besar faktor PKL yang sudah pernah dilakukan 

sebelumnya mempengaruhi kesiapan kerja dunia nyata. Oleh karena itu melalui 

penelitian ini akan membahas tentang “Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja 

Lapangan Terhadap Kesiapan Kerja di Dunia Kerja Nyata Pada Alumni 

Mahasiswa Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro” dalam 

sebuah tugas akhir. Tugas akhir ini diharapkan dapat mampu memberikan 

manfaat.  

 

1.2  Identifikasi Masalah  

Untuk menganalisa pengaruh pengalaman PKL terhadap kesiapan kerja 

pada mahasiswa program studi Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro. 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka indentifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah: 
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1) Belum diketahui pengalaman praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh 

mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro. 

2) Belum diketahui kesiapan bekerja di industri yang dilakukan oleh 

mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro 

3) Belum diketahui pengaruh pengalaman praktik kerja lapangan terhadap 

kesiapan bekerja di dunia industri oleh mahasiswa jurusan Bisnis 

Perhotelan Universitas Podomoro? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka terdapat 

pembatasan masalah pada penelitian ini. Tujuan pada pembatasan masalah ini 

adalah untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti serta memperdalam/ 

memfokuskan masalah lebih dalam. Mengingat terdapat perluasan permasalahan 

yang ada, penelitian ini terdapat faktor pengaruh pengalaman PKL yang menjadi 

pengaruh pada kesiapan Mahasiswa Jurusan bisnis perhotelan Universitas 

Podomoro. Pengalaman praktik kerja lapangan merupakan salah satu program 

yang dijalankan mahasiswa sebagai usaha persiapan diri sebelum memasuki dunia 

karir. Mengenai pengaruh faktor pengalaman praktik PKL, pengalaman praktik 

kerja lapangan dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk dapat terlibat 

langsung pada dunia industri sebagai sarana pengembangan diri dan bentuk 

persiapan sebelum masuk di dunia kerja ataupun berwirausahaan.  

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah, perumusan masalah yang terdapat 

dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1) Bagaimana pengalaman praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh 

mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro? 

2) Bagaimana kesiapan bekerja di dunia industri yang dilakukan oleh 

mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro? 

3) Bagaimana pengaruh pengalaman praktik kerja lapangan berpengaruh 

terhadap kesiapan bekerja di industri oleh mahasiswa jurusan Bisnis 

Perhotelan Universitas Podomoro? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dan juga fokus penelitian maka tujuan 

yang ingin dicapai penelitian, sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui bagaimana pengalaman praktik kerja lapangan oleh 

mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro. 

2) Untuk mengetahui bagaimana kesiapan bekerja di lapangan oleh 

mahasiswa jurusan Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro. 

3) Untuk mengetahui bagaimana pengalaman praktik kerja lapangan 

berpengaruh terhadap kesiapan bekerja di industri oleh mahasiswa jurusan 

Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Penjelasan yang lebih jelas dalam laporan ini, maka materi-materi yang 

terdapat pada sistematika penulisan laporan yang ingin dicapai dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan membahas mengenai latar belakang masalah 

berkaitan dengan seberapa besar faktor pengaruh PKL pada yang sudah pernah 

dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa program studi Bisnis Perhotelan 

Podomoro terhadap kesiapan kerja. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu 

belum diketahuinya bagaimana pengalaman PKL, kesiapan kerja dan pengaruh 

dari kedua variable tersebut dalam setiap indikator. Perumusan masalah pada 

penelitian ini yaitu bertujuan untuk melihat faktor pada pengaruh apa saja dalam 

pengalaman PKL mempengaruhi kesiapan kerja. Sistematika penulisan dan tujuan 

penelitian dari penelitian yang akan dibahas pada penulisan ini yaitu untuk 

mengetahui bagaimana pengalaman praktik kerja lapangan, kesiapan kerja dan 

hubungan pada pengaruh kedua variabel yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan 

Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II membahas landasan teori tentang teori yangaberupa pengertian dan 

definisi yang diambil pada kutipanabuku yang berhubungan dengan penyusunan 

laporan tugas akhir dan beberapaasumber review yang berkaitan dengan penelitian.  

Pada penelitian ini membahas tentang ruang lingkup praktik kerja lapangan yaitu 

mengenai pengertian, target pelaksanaan, strategi pelaksanaan, manfaat dan tujuan 

serta aspek-aspek yang berpengaruh. Sedangkan pada ruang lingkup kesiapan 

kerja membahas tentang Pengertian, faktor yang mempengaruhi, aspek-aspek 

pendukung dan prinsip yang perlu diperhatikan.  Pratinjau pada penelitian ini 

yaitu mengenai apakah indikator pada pengalaman praktik kerja industri secara 

Bersama-sama berpengaruh terhadap kesiapan kerja di industri pada Mahasiswa 

Program Studi Bisnis Perhotelan Universitas Podomoro. Kerangka berpikir pada 

penelitian ini yaitu terdapat pengaruh antara variabel pengalaman praktik kerja 

lapangan (₁ 1 Pengertian Bekerja, X2 Sikap Bekerja, X3 Sikap Kerjasama, X4 

Sikap Bertanggung Jawab, X5 Sikap Toleransi) terhadap (Y) kesiapa kerja di 

industri  

 

BAB III METODOLOGI 

Pada penelitian ini penggunaan metode yang digunakan adalah langkah 

sistematik yang digunakan untuk mencapai tujuan melalui topik pembahasan pada 

penulisan ini. Metode pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif Variabel dan skala pengukuran yang digunakan untuk penelitian yaitu 

variabel independent (Pengalaman Praktik Kerja Lapangan) dan Varibel 

Dependen (Kesiapan Kerja) dengan skala pengukurannya yaitu menggunakan 

skala likert yang diukur menggunakan nilai 1 (satu) untuk Sangat Tidak Setuju – 5 

(lima) untuk Sangat Setuju. Penjelasan mengenai populasi dan rancangan melalui 

teknik dari pengumpulan data menggunakan data primer (kuesioner dan observasi) 

dan data Sekunder (artikel, situs internet, dan jurnal). Teknik pengambilan sampel 

pada penelitian yaitu populasi alumni mahasiswa program studi bisnis perhotelan 

universitas Podomoro. Penggunaan Uji analisis data pada penelitian ini yaitu 

menggunakan Analisis Regresi Berganda, Analisis Uji Hipotesis yang terbagi 

dalam Uji secara Parsial dan Simultan dan Analisis Koefisien Determinasi.  
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Teknik pengumpulan data serta alat pengambilan data pada penelitian dan teknik 

analisis data yang terdapat dalam penelitian. 

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian yang membahas 

tentang program studi bisnis perhotelan Universitas Podomoro, Visi, Misi, Tujuan 

dan jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Hasil dan pembahasan dari survey 

yang sudah dilakukan merupakan penerapan melalui teknik/model analisis yang 

terdapat pada bab metodologi penelitian ini.  

 

BAB V PENUTUP  

Pada bab ini terdapat Kesimpulan dan Saran terkait analisa pada variabel 

dependen yaitu (Pengalaman Praktik Kerja Lapangan) yang terbagi dalam (X1 

Pengertian Bekerja, X2 Sikap Bekerja, X3 Sikap Kerjasama, X4 Sikap 

Bertanggung Jawab, X5 Sikap Toleransi) secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap variabel Independen (Y Kesiapan Kerja) dan pemenuhan sistem 

berdasarkan pada uraian yang terdapat pada bab sebelumnya pada penelitian ini. 

 

  


