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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktek Kerja Lapangan merupakan sarana pelatihan mental, sikap,
penerapan ilmu, dan mengembagkan keterampilan yang diperoleh selama
perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau intsansi selama beberapa bulan.
Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan
kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang
dihadapi di Kantor CV.Fajar Gemilang Tour & Travel Kota Bandar Lampung
selama 2 bulan yaitu pada 25 Juli 2016 sampai dengan 17 September 2016.
Penempatan PKL dibagi di beberapa divisi dengan bidang kerja yang
berbeda. Pelaksanaan kerja pada bidang Pemesanan tikrt pesawat, Pembuatan
Paket Tour, pengetikan komputer, kearsipan, membuat laporan bulanan/laporan,
membantu penyusunan dan penginputan data program dan kegiatan, membantu
pembuatan evaluasi laporan program. Pelaksanaan kerja pada bidang Teknik
Sarana yaitu Input data konsumen/pelanggan yang diinputkan melalui komputer
dan mereservasi kembali.
Prosedur dalam pembuatan paket tour perlu di tingkatkan lagi untuk
mempermudah konsumen/pelanggan dalam memesan paket tour,supaya tercapai
efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan, serta dapat dikelola dengan mudah
oleh pihak konsumen maupun pihak travel. Dengan adanya jaringan internet
konsumen, pelanggan dan travel dapat mengakses atau mengupdate data yang
berhubungan dengan Paket Tour secara online. Serta dapat memanfaatkan sistem
informasi dan aplikasi untuk mempermudah penginputan, perubahan dan
pencarian data dalam bekerja.

Catatan : Jaringan, Usecase, Paket Taour
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK) Teknokrat sebagai institusi
pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan
dunia kerja, menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini
merupakan realisasi tuntutan tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan
di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Teknokrat. PKL dapat diartikan sebagai sarana
pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang
kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu
kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya ke dalam
program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan
penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan
terjadwal di bawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat.
PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa
untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1) dan syarat untuk
mendapatkan nilai laporan praktik kerja lapangan (PKL). Adapun penulis
melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di CV. FAJAR GEMILANG karena
penulis tertarik menerepkan teknologi di dunia pariwisata agar pariwisata
khususnya di Lampung dapat di kenal luas oleh semua masyarakat diluar
lampung. Sehingga dapat membuat perekonomian di bidang pariwisata Lampung
membaik.
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1.2 Maksud dan Tujuan PKL
Adapun tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan adalah sebagai
berikut :
1. Mahasiswa mampu melakukan kerjasama tim yang baik diperusahaan
tempat praktik.
2. Membina dan mempersiapkan ilmu pengetahuan mental dan etika bekerja
serta menyesuaikan diri dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya.
3. Memperoleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan teori
yang diperoleh di bangku kuliah.
4. Untuk memenuhi persyaratan penyelesaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)
5. Sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan ketingkat pembuatan skripsi.

1.3 Kegunaan PKL
1. Bagi Instansi
a. Sebagai salah satu sarana penghubung antara pihak instansi dengan
FTIK Teknokrat Bandar Lampung
b. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada
masyarakat.
2. Bagi Mahasiswa
a. Untuk mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh di bangku
perkuliahan dengan realitas di lapangan.
b. Dapat menguji kemampuan pribadi dalam berkreasi pada ilmu yang
dimiliki serta dalam tata cara berhubungan dengan masyarakat
dilingkungan kerja.
c. Dapat mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk
menyesuaikan diri dalam dunia kerja di masa yang akan datang
d. Sebagai

sarana

untuk

memperoleh

pengalaman

kerja

guna

meningkatkan kemampuan diri.
e. Untuk menciptakan pola pikir yang lebih maju dalam menghadapi
berbagai permasalahan
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3. Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
a. Sebagai bahan evaluasi atas laporan hasil PKL yang dilakukan oleh
mahasiswa untuk penyesuaian kurikulum di masa yang akan datang
agar menjadi lebih baik.
b. Sebagai sarana pengenalan instansi pendidikan jurusan Teknik
Informatika kepada badan usaha yang membutuhkan lulusan atau
tenaga kerja yang dihasilkan oleh FTIK Teknokrat Bandar Lampung.
c. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan instansi yang
dijadikan sebagai tempat PKL
d. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan
ilmu pengetahuan.

1.4 Tempat PKL
Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di instansi CV. FAJAR
GEMILANG, yang beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No. 9 BTN 2,
Way Halim Permai Bandar Lampung.

1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan PKL
Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan dari tanggal
25 Juli 2016 sampai dengan 17 September 2016. waktu kerja di CV. FAJAR
GEMILANG di jadwalkan mulai hari senin – sabtu, pukul 08:00 s/d 17:00 wib.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan
CV. FAJAR GEMILANG itu sendiri sudah berdiri sejak 12 tahun yang
lalu dan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata Tour & Travel dan
pemesanan tiket pesawat domestik & internasional selain itu CV. FAJAR
GEMILANG pun membuatkan paket wisata domestik & internasional untuk
semua kalangan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi
Perusahaan CV. FAJAR GEMILANG di dirikan dikarenakan peluang
usaha Tour & Travel untuk di Bandar Lampung sangat besar dan permintaan
konsumen yang berbeda-beda, maka di dirikan CV. FAJAR GEMILANG yang
bertujuan memberikan pelayanan dan kenyaman kepada konsumen yang ingin
melakukan pemesanan paket study tour maupun pemesanan tiket pesawat.

2.2.2 Misi
Misi CV. FAJAR GEMILANG adalah memberikan kualitas dan
kenyamanan yang terbaik kepada konsumen, yaitu dengan sebagai berikut :
a. Memberikan fasilitas terbaik sesuai dengan permintaan konsumen.
b. Pegawai yang disiplin dan tersertifikat.
c. Transparan antara pimpinan, pegawai, dan konsumen.
d. Memberikan harga yang pas untuk konsumen.
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2.3 Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. FAJAR GEMILANG

2.4 Kegiatan Umum Perusahaan

2.4.1

Pimpinan Perusahaan
Pimpinan perusahaan melakukan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rencana pelaksanaan study tour.
2. Memonitoring setiap pegawai sesuai tugas yang diberikan.
3. Menghadapi masalah dengan konsumen yang tidak bisa pegawai
selesaikan.
4. Melakukan rapat atau sharing bulanan dengan pegawai yang bertujuan
pendekatan antara pimpinan dengan pegawai.

2.4.2

Pegawai (Administrasi Pemesanan Tiket Pesawat)
1.

Melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan sampai selesai.

2.

Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen maupun pelanggan.

3.

Memecahkan masalah yang dihadapi.

4.

Reservasi tiket pesawat seperti booking pesanan dan mengissued
pesanan tiket pesawat
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2.4.2

Pegawai (Administrasi Pemesanan Paket Study Tour)
1. Membantu pimpinan menyiapakan rencana perjalanan wisata yang
dipesan konsumen maupun pelanggan.
2. Menyiapkan data-data konsumen yang memesan.
3. Membuat paket perjalanan study tour.

2.5 Logo Perusahaan
Berikut adalah gambar logo dari CV. FAJAR GEMILANG :

Gambar 2.2 Logo CV.FAJAR GEMILANG
2.6 Makna Logo
1. Pada gambar logo sebelah kiri adalah inisial perusahaan agar konsumen
dapat dengan mudah mengingat nama perusahaan.
2. Nama panjang perusahaan dan menunjukan bahwa peruahaan tersebut
bergerak di bidang wisata.
3. Pada gambar logo sebelah kanan adalah mengenal kan kepada
konsumen bahwa perusahaan tersebut tersertifikasi oleh ASITA
(Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies).
2.7 Lokasi Perusahaan
Jl.Arief Rahman Hakim No.09 BTN 2, Wayhalim Permai Kota Bandar
Lampung, Lampung.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaan PKL: M.HABIB SYARROBBI (13312235)

3.1.1 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di CV. FAJAR
GEMILANG Kota Bandar Lampung, penulis di tempatkan oleh perusahaan pada
bidang :
1. Tiketing
2. Pelayanan pelanggan/Costumer

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
1. Tiketing
Pelaksanaan kerja penulis dalam bidang tiketing antara lain membantu
pembuatan tiket pesawat dan reservasi tiket seperti ketika ada costumer atau
pelanggan yang memesan tiket lewat via telefon, penulis selaku petugas tiket akan
meminta data diri yang lengkap dan menanyakan tiket yang dipesan tersebut akan
di antar atau diambil ditempat. Jika penginputan tiket telah selesai maka penulis
sebagai petugas penginput tiket menelfon kembali konsumen atau pelanggan
untuk memastikan tiket telah di booking serta memastikan konsumen atau
pelanggan mensetujui tiket yang sudah dipesan. Ketika ada costumer atau
pelanggan yang datang ke kantor untuk melakukan pemesenan tiket maka petugas
akan meminta data diri yang lengkap seperti meminjam kartu tanda penduduk
(KTP) untuk melukan penginputan tiket sesuai identitas pemesan agar tidak
terjadi kesalahan dalam menginputkan data. selama pelaksanaan Praktek Kerja
Lapangan (PKL) pekerjaan terbilang masih mudah dan tidak mengharuskan
membutuhkan penanganan yang tinggi. Sehingga tidak menjadi hambatan dalam
penyelesaian setiap pekerjaan yang diberikan.
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2. Pelayanan pelanggan/Costumer
Dalam bidang ini penulis ditugaskan untuk menerima dan melayanin
pelanggan/Costumer mulai dari mereka masuk ke ruangan dengan mengucapkan
salam dan menggunakan bahasa yang santun dalam menerima costumer sesuai
dengan tata cara perusahaan. Lalu menawarkan jasa seperti menanyakan tujuan
keberangkatan costumer dalam pemesanan tiket, maskapai yang ingin digunakan
dalam pemesanan tiket, serta kapan costumer ingin melakukan keberangkatan.
Selain itu penulis ditugaskan juga menerima telfon dari costumer untuk
pemesanan tiket atau hal lainnya. dengan menggunakan bahasa yang santun
dengan terlebih dahulu mengucapkan salam , nama perusahaan, dan menawarkan
bantuan.

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala dalam pelaksanaan kerja pada bidang penginputan tiket dan
reservasi tiket yaitu sering terjadinya koneksi yang melambat dikarenakan koneksi
jaringan ke internet yang tidak stabil, sehingga untuk memasuki suatu web server
maskapai penerbangan selalu terjadi kegagalan serta tidak dapat melakukan
penginputan data. Hal ini dikarenakan Access Point yang digunakan tidak mampu
menunjang dan kurang baik.

Gambar 3.1 Koneksi yang gagal
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala yang ditemuai, penulis mengusulkan solusi yang dapat
memperbaiki kelemahan dari penggunaan jaringan adalah dengan meng-update
Access Point yang digunakan pada CV. FAJAR GEMILANG Maka dari itu
penulis mengusulkan agar menggunakan Wireless TP-LINK N Access Point TLWA801ND yang mendukung AP Client, Bridge, Repeater dan modus operasi AP
untuk mengaktifkan berbagai aplikasi nirkabel yang memberikan pengalaman
yang lebih dinamis dan komprehensif bagi pengguna. Mengadopsi teknologi
canggih IEEE 802.11n MIMO (Multi Input Multi Output) , secara bersamaan
bekerja melalui dua antena Tx dan Rx untuk mengatasi interferensi dan degradasi
sinyal saat bepergian jauh atau melalui hambatan fisik di kantor kecil atau
apartemen besar, sehingga peningkatan yang luar biasa dalam kinerja nirkabel,
bahkan dalam bangunan baja-dan-beton.

Wireless TP-LINK N Access Point TL-WA801ND dirancang untuk
membangun atau memperluas jaringan wireless berkecepatan tinggi atau untuk
menghubungkan beberapa perangkat Ethernet seperti perangkat seperti konsol
game, media digital adapter, printer, atau perangkat penyimpanan jaringan yang
terpasang ke jaringan wireless. Hal ini dirancang dengan menggunakan teknologi
Align 1-stream untuk memberikan kecepatan tinggi, performa yang tak tertandingi
untuk jaringan nirkabel Anda pada 300 Mbps. AP mendukung sejumlah fungsi
yang berbeda yang membuat pengalaman jaringan nirkabel lebih fleksibel dari
sebelumnya. Sekarang, dapat menikmati pengalaman Internet yang lebih baik saat
men-download, game, video streaming atau dengan aplikasi lain yang mungkin
amda ingin gunakan.

TL-WA801ND dapat didukung dengan menggunakan kabel Ethernet
untuk secara bersamaan mengirim data dan listrik ke mana pun AP Anda ingin
letakan bahkan sampai 30 meter jauhnya. Fitur ini memberikan anda pilihan yang
memungkinkan anda untuk menempatkan AP di posisi yang paling nyaman untuk
mendapatkan sinyal terbaik, seperti di dinding atau di langit-langit kantor
Anda.Kompatibel dengan WI-FI Protected Setup™ (WPS), TL-WA801ND
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dengan fitur Quick Secure Setup (QSS) memungkinkan pengguna untuk mensetup hampir seketika keamanan hanya dengan menekan tombol "QSS" tombol
otomatis untuk membangun koneksi yang aman dengan WPA2, yang lebih aman
dibandingkan dengan enkripsi WEP. Tidak hanya setup lebih cepat tetapi lebih
nyaman karena Anda tidak perlu mengingat password.

Adapun solusi ke dua yang di sarankan oleh penulis yaitu mengkonfigurasi
ulang acces point agar lebih nyaman digunakan sehingga petugas dapat
mengerjakan tugas penginputan tiket lebih cepat karena koneksi yang digunakan
lebih stabil dan kuat. Berikut adalah cara mengkonfigurasikan acces point yaitu :

A. Koneksi Perangkat
Langkah 1:
Hubungkan TL-WA801ND langsung ke port Ethernet komputer Anda dengan
kabel Ethernet ;
Langkah 2:
Nyalakan TL-WA801ND
B. Setup- Komputer Untuk Windows 7,Vista
Langkah 1:
Windows 7 & Windows Vista: Clik Start->Control Panel ->Network and Sharing
Center
Windows XP: Clik Start->Control Panel->Network Connections
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Gambar 3.2 membuka network sharing and center

Langkah 2:
Windows 7 : Clik Network and Sharing Center > Change Adapter settings
Windows 7 : (Ke Tahap Selanjutnya)

Gambar 3.3 membuka change adapter dan menage network
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Langkah 3:
Windows 7, Vista dan XP: Clik Kanan Local Area Connection > Pilih Properties
> Clik 2X Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) atau Internet Protocol
(TCP/IP) untuk Windows XP.

Gambar 3.4 Langkah membuka ip addres

Langkah 4:
Windows 7, Vista dan XP: Pilih “Use the Following IP address:”
Ketikan informasi sebagai berikut:
1. IP address: 192.168.0.10
2. Subnet mask: 255.255.255.0
Klik OK untuk exit.
Klik OK lagi untuk menetapkan setingan.

14

Gambar 3.5 Setting ip address

C. Akses Halaman Manajemen
Buka Web Browser > Ketik 192.168.0.254 di dalam alamat address bar> tekan
Enter.

Gambar 3.6 Hak akses Halaman
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D. Jalankan Quick Setup
Langkah 1:
Pilih Quick Setup > Clik Next
Menu quick setup ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi dengan
menggunakan wizard atau panduan secara cepat berikut gambar nya :

Gambar 3.7 Quick Setup

Langkah 2:
Pilih AP > Clik Next
Didalam menu quick setup – Working mode terdapat 5 pilihan yaitu access point,
router, repeater, bridge, client. karena disini penulis ingin mengkonfigurasikan
access point, maka pilih mode access point lalu clik next.

Gambar 3.8 Working Mode

Langkah 3:
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Sesuaikan nama wireless (SSID) dan password
Wireless Radio: Enable
SSID: (Rename Your Wireless Name)
Region:(Select Your Current Location)
Channel: Auto
Mode: 11bgn mixed
Channel Width: Auto
Security Options: WPA-PSK/WPA2-PSK
PSK Password: (Create a Private Password)
Clik Next

Gambar 3.9 Wireless Access Point

Langkah 4:
Klik: Reboot, dan tunggu sampai selesai berjalan 100%. Sekarang dapat
menghubungkan TL-WA801ND langsung ke kabel Ethernet Network Connection
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3.2 Pelaksanaan PKL: ERWIN ROMEL ( 13312230 )
3.2.1 Bidang Kerja
Adapun bidang kerja yang saya tempati adalah pada bagian Sub-bidang
Pembuatan Program Paket Study Tour dan Laporan yang mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan program, penyajian informasi,
hubungan antara pihak Tour & Travel dan pelanggan/konsumen, serta evaluasi
dan laporan. Selama melakukan kegiatan PKL di CV. FAJAR GEMILANG Kota
Bandar Lampung, penulis di tempatkan pada bidang penginputan paket study tour.
Pada bidang reservasi paket study tour, penulis selaku petugas melayani
pemesanan melalui via telfon atau mendatangi konsumen berada. Pada bidang
pemesanan paket study tour bertugas untuk menginputkan data identitas pemesan
ke dalam data komputer menggunakan Microsoft word . Adapun peserta Praktik
Kerja Lapangan (PKL) harus mengusai sebagai berikut :
1. Komputer
2. Pembuatan paket study tour

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Pada bagian Sub-bidang Program Paket Study Tour dan Laporan, selama
pelaksanaan pekerjaan disana terbilang pekerjaan masih standar yang tidak
mengharuskan membutuhkan penanganan yang berlebih. Sehingga tidak menjadi
hambatan dalam penyelesaian setiap pekerjaan yang diberikan. Adapun keahlian
yang dibutuhkan di bagian ini diantaranya penguasaan Microsoft Office, dalam
penggunaan nya yaitu menggunakan Microsoft Word dan Microsoft Excel untuk
membuat data, ada pun penjelasan penulis mengenai apa saja yang dikerjakan
seperti terlampir sebelumnya sebagai berikut :
1. Komputer : Peserta didik Praktik Kerja Lapangan di tugaskan menggunakan
komputer untuk mengerjakan hal-hal mengenai perusahaan tersebut.
2. Pembuatan Paket Study Tour : adalah paket yang disediakan perusahaan yaitu
perjalanan wisata atau kunjungan keluar kota untuk instasi, universitas, SMA,
SMP, dll. Kemudian hampir semua pekerjaan yang dilakukan masih
memanfaatkan aplikasi Microsoft Office.
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) dibagian Penyusunan Program Paket Study Tour dan Laporan
diantaranya permintaan paket tour dari konsumen yang selalu berubah-ubah dan
menghambat pengerjaan itu sendiri, mengolah data masih manual yaitu dengan
mencatat apa pun permintaan konsumen dan pihak travel harus menemui atau
menelfon konsumen, hal ini sangat tidak mengefisiensikan waktu dan tidak
memaksimalkan pekerjaan.
Pada saat pihak travel menemui konsumen, mengharuskan kembali lagi ke
tempat konsumen berada dan jarak yang di tempuh terkadang jauh dari kantor .
Hal ini memperlambat pekerjaan yang seharusnya waktu pengerjaan bisa
dialihkan untuk mengerjakan kegiatan lainya. Hal tersebut bisa saja merugikan
pihak travel jika pihak konsumen membatalkan kerja sama secara sepihak.

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala yang terjadi adalah, dengan membuat website atau
aplikasi untuk

mempermudah pembuatan paket study tour itu sendiri,yaitu

dengan cara membuat program berbasis web agar pihak konsumen bisa memilih
tempat-tempat yang akan dikunjungi, memilih berapa lama perjalanan tour,
konsumen dapat melihat atau memilih siapa saja tour leader yang menemani
selama tour berlangsung, bus apa saja yang akan dipakai, agar konsumen merasa
terpuaskan apa yang diberikan pihak travel dan pihak travel tidak merasa
dirugikan jika sewaktu-waktu pihak konsumen membatalkan kerja sama.
Ada pun perancangan sistem yang diperlukan yaitu, dengan membuat
aplikasi berbasis Web mengedepankan pembuatan paket tour yang diinputkan
konsumen itu sendiri, harga yang ditawarkan, dan fasilitas yang diberikan pihak
travel, setelah paket tour tersebut dipastikan benar-benar sesuai dengan keinginan
konsumen barulah pihak travel menyusun rancangan yang telah diinputkan
konsumen dan mengkalkulasikan harga .
Hal ini menurut penulis dapat mengefisienkan waktu dan menghemat tenaga
pengerjaan ada pun hal lain nya yaitu, tidak merugikan pihak travel dengan
permintaan konsumen yang berubah-ubah.
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Gambar 3.1 Login Konsumen

Pada gambar di atas adalah contoh halaman awal dan halaman login untuk portal
web yang penulis tawarkan pada Travel agar sistem yang digunakan dapat
diperbaiki dan dapat memudahkan konsumen untuk menggunkan nya .

Gambar 3.2 Pendaftaran Akun

Contoh untuk membuat akun baru pada web tersebut, karna program yang penulis
tawarkan tersebut untuk customer yang akan mendaftar.
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Gambar 3.3 Home / Tampilan Awal

Setelah customer berhasil mendaftar kan diri dan telah login pada web tersebut
maka ini adalah tampilan awal atau home, yang mengenalkan visi misi perusahaan
tersebut agar customer mempunyai rasa percaya terhadap perusahaan tersebut.

Gambar 3.4 Pemesanan Paket

Di halaman kedua customer disuguhkan dengan pemilihan paket yang sudah jadi
di buat oleh perusahaan dan apa saja pelayanan yang diberikan perusahaan untuk
customer, sehingga customer merasa nyaman selama dalam perjalanan.
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Gambar 3.5 Buat Paket

Setelah halaman pemesanan paket ada buat paket yaitu, penulis memberikan
pilihan terhadap customer jika ingin membuat paket nya sendiri apa bila cutomer
tidak puas dengan paket yang telah perusahaan buat.

Gambar 3.6 Info Tour Leader

Customer juga disuguhkan dengan ada nya halaman info biodata tour leader dan
dapat memilih nya sendiri atau pun langsung dipilih dari perusahaan.
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Gambar 3.7 Diagram Usecase Pemesanan Paket

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
1. Selama

melaksanakan

Praktik

kerja

Lapangan

(PKL),

penulis

mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dan dapat menerapkan ilmu
yang selama di perkuliahan.
2. Mahasiswa dapat mengenal dunia kerja secara langsung dengan tugastugas atau bentuk pelayanan kepada customer dan dengan kegiatan ini
dapat mendidik mahasiswa untuk disiplin, jujur, dan bertanggung jawab
pada tugas yang diberikan.
3. Dengan adanya kegiatan ini penulis menyimpulkan bahwa praktik kerja
lapangan adalah kegiatan penting untuk seluruh mahasiswa yang akan
menghadapi dunia kerja setelah lulus kemudian.
4. Penulis mampu untuk bekerja secara tim yang baik dengan pegawai atau
instasi untuk melakukan pekerjaan bersama-sama. Serta mampu
mempersiapkan mental dan etika bekerja.

4.2 Saran
1. Agar mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan hendaknya
menjaga nama baik lembaga dan lebih mengutamakan kesopanan dengan
etika kerja yang tinggi.
2. Kepada pihak PT. Fajar Gemilang Tour & Travel :
a. Agar lebih mengoptimalkan kerjasama antar sesama karyawan agar
segala sesuatu yang dikerjakan bisa berjalan lebih baik dan semua
permasalahan yang timbul dapat terselesaikan secara baik.
b. Agar menjaga sikap saat di dalam lingkungan kerja serta saling
mnghormati sesama karyawan sehingga terjalin harmonisasi.
c. Mengoptimalkan penggunaan Internet sehingga dapat mempermudah
pekerjaan dan mengefisienkan waktu.
d. Mengadakan promosi-promosi perusahaan yang tepat dan cerdas
sehingga dikenal masyarakat luas.
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Lampiran 1. Daftar Hadir PKL Erwin Romel dan M.Habib
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Lampiran 2. Daftar Hadir PKL (Lanjutan)

28

Lampiran 3. Daftar Nilai PKL Erwin Romel
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Lampiran 4. Daftar Nilai PKL Erwin Romel (Lanjutan)
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Lampiran 5. Daftar Nilai PKL Erwin Romel (Lanjutan)
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Lampiran 6. Daftar Nilai PKL Erwin Romel (Lanjutan)
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Lampiran 7. Daftar Nilai PKL M.Habib
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Lampiran 8. Daftar Nilai PKL M.Habib (Lanjutan)
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Lampiran 9. Daftar Nilai PKL M.Habib (Lanjutan)
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Lampiran 10. Daftar Nilai PKL M.Habib (Lanjutan)
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Lampiran 11.Catatan Kegiatan Erwin Romel
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Lampiran 12.Catatan Kegiatan Erwin Romel (Lanjutan)
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Lampiran 13.Catatan Kegiatan M.Habib
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Lampiran 14.Catatan Kegiatan M.Habib (Lanjutan)

