
   BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk merupakan industri yang bergerak 

dibidang produksi dan pemasaran semen portland di Sumatera bagian Selatan dan 

Lampung. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk membangun 3 pabrik semen yaitu 

Kertapati Palembang, Baturaja Ogan Komering Ulu, dan Panjang Lampung 

dengan 2 jenis semen terbaik ordinary portland cement (OPC) Tipe I dan 

portland composite cement (PCC).  

PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. memiliki beberapa unit kerja yang 

berfungsi untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satunya adalah unit 

kerja K3 & LH (Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup) 

memiliki fungsi untuk merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan 

kegiatan pelaksanaan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan 

Lingkungan Hidup yang meliputi: upaya pencegahan kecelakaan, upaya 

pencegahan kebakaran, upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup, 

bertanggung jawab atas pembinaan personil di lingkungan unit kerjanya. 

Sesuai dengan UU No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja Pasal 13 

“Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua 

petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang 

diwajibkan”, alat-alat perlindungan diri yang dimaksud meliputi Helm, Sepatu 

Safety, Masker, ear plug, dan kacamata.  
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Penggunaan Alat Pelindung Diri sudah dilakukan PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk. Pabrik Panjang untuk dapat diterapakan pada seluruh karyawan. 

Alat Pelindung Diri tersedia dan disimpan di unit kerja K3 & LH, karyawan dapat 

melakukan peminjaman Alat Pelindung Diri dengan datang langsung lalu 

mengambil alat-alat yang dibutuhkan, kemudian pihak K3 & LH melakukan 

pencatatan data peminjam dalam sebuah form dan di papan tulis. Pencatatan data 

peminjaman tidak hanya dilakukan oleh satu karyawan saja yang mengakibatkan 

data yang sudah tercatat sebelumnya di papan tulis mengalami perubahan ataupun 

terhapus oleh karyawan lain pada saat form habis.  

Perubahan atau terhapusnya data peminjaman Alat Pelindung Diri 

berpotensi hilangnya peralatan pelindung diri karena tidak di ketahui siapa 

peminjam dan jenis apa saja yang dipinjamkan. 

Perancangan Aplikasi Peminjaman Alat Pelindung Diri Menggunakan 

Magnetic Card Reader pada unit kerja  K3 & LH bertujuan untuk mempermudah 

proses peminjaman Alat Pelindung Diri dan untuk mengurangi resiko perubahan 

data peminjaman Alat Pelindung Diri. 

Dari uraian di atas maka penyusun tertarik untuk membahas masalah ini 

untuk Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul ”PERANCANGAN 

APLIKASI PEMINJAMAN ALAT PELINDUNG DIRI  MENGGUNAKAN 

MAGNETIC CARD READER PADA PT. SEMEN BATURAJA 

(PERSERO) TBK. PABRIK PANJANG” 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan, maka penulis dapat merumuskan 

permasalahan yang akan dijadikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

yaitu sebagai berikut: 

Bagaimana merancang Aplikasi Peminjaman Alat Pelindung Diri  menggunakan 

Magnetic Card Reader pada PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan laporan PKL ini dapat dilakukan secara terarah dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan, maka perlu ditetapkan batasan masalah yaitu: 

1. Aplikasi yang akan dirancang hanya untuk pendataan peminjaman Alat 

Pelindung Diri (APD) bagi karyawan  

2. Tidak membahas cara memasukan data ke dalam Magnetic Card Reader 

3. Penelitian dilakukan di unit kerja K3 & LH pada PT. Semen Baturaja 

(Persero) Tbk. Pabrik Panjang. 

 
1.4 Tujuan Penulisan Laporan PKL  

Pelaksanaan laporan praktik kerja lapangan, ada beberapa tujuan yang ingin 

dicapai yaitu: 

1. Untuk memenuhi prasyarat, mendapatkan nilai praktik kerja lapangan yang 

akan membantu penambahan nilai dalam akumulasi nilai. 

2. Memberikan fasilitas peminjaman Alat Pelindung Diri Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) kepada seluruh para pekerja, kontraktor, karyawan, 
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maupun pengunjug dan tamu dikawasan PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. 

Pabrik Panjang. 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara meninjau secara 

langsung objek yang dituju sebagai sumber data dan informasi yang akurat. 

Penulis langsung mengamati objek-objek yang menjadi pokok permasalahan 

dalam perusahaan tersebut. 

b. Wawancara 

   Metode wawancara yaitu metode yang digunakan dengan mengadakan 

komunikasi tanya jawab/interview secara langsung kepada pimpinan atau 

karyawan untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan oleh penulis. 

c.   Dokumentasi 

   Dokumentasi merupakan pengumpulan data. Penulis melakukan 

pengumpulan data atau objek-objek yang berkaitan dengan permasalahan 

perusahaan. 

d. Tinjauan Pustaka 

  Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui sumber-

sumber bacaan yang terkait dengan tugas akhir dan menunjang proses 

penulisan, juga ada hubungannya dengan data yang kami butuhkan, 

sehingga kami dapat menganalisis data yang akan disusun. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar laporan ini tersusun dengan baik dan mudah dimengerti, maka penulis 

membuat sistematika pembahasan sebagai berikut : 

BAB  1  :   PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penyusunan laporan praktik kerja 

lapangan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan. 

BAB  11  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan pengertian dasar dari judul laporan dan 

definisi yang terdapat dalam interatur yang berupa buku dan makalah 

serta pengertiannya. 

BAB III :   SEJARAH INTANSI 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan 

yang berisi deskripsi perusahaan, visi, misi, sejarah, struktur 

organisasi, serta tugas dan tanggung jawab personil dalam struktur 

organisasi.  

BAB  IV :  PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang laporan aktifitas/kegiatan selama 

melakukan praktik kerja lapangan, analisis sistem yang sedang 

berjalan pada perusahaan, usulan desain pengembangan sistem yang 

baru. 
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BAB  V  :   SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang berisikan tentang simpulan dan saran 

yang bersifat membangun bagi perusahaan dan penulis. 

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN         
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