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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik soft skill atau hard skill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan atau instansi
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 perusahaan 1000Karya selama 2 bulan, yaitu pada
20 November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018.
Pada saat pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan pada bidang desain dan
melakukan beberapa kegiatan, yaitu mendesain undangan, membuat icon, finishing
undangan, menginput label, mendesain display Instagram, serta mengambil foto
dan video undangan. Penulis mengalami beberapa kendala yaitu aplikasi Corel yang
sering force close, perubahan font pada saat pencetakan undangan, serta job list
designer yang kurang jelas.
Penulis melakukan penanganan terhadap kendala yang dialami dengan
mengaktifkan auto backup agar desain yang telah dibuat tidak perlu melakukan
banyak pengulangan, melakukan weld agar font tidak patah pada saat dilakukan
convert, dan membuat website pengarsipan agar job list desainer menjadi jelas dan
juga bagian quality control mudah untuk melakukan pengawasan pada desainer.
Kata Kunci : PKL, 1000Karya, desain
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang PKL
Sebagai

universitas,

tentunya

Universitas

Teknokrat

Indonesia

menginginkan lulusannya untuk menjadi lulusan yang berkualitas, dan tentunya
untuk siap terjun ke dunia kerja. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah
satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia untuk
menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Dengan adanya kegiatan
ini, mahasiswa dituntut untuk mandiri dan melatih kepribadian mahasiswa untuk
dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang terdapat pada dunia kerja secara
nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai
dengan menerapkan bidang ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan.
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentunya sangat penting, karena pada
saat proses perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam
bentuk teoritis. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk memraktekkan
ilmu yang didapat di laboratorium. Namun, praktek ini sangatlah terbatas.
Mahasiswa harus mendalami ilmu yang didapatkan secara mandiri. Dengan adanya
kegiatan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk
memraktekkan bidang ilmunya dalam kondisi nyata dan juga mendapatkan
pengalaman dalam dunia kerja.
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan salah satu tempat spesialis
percetakan undangan yang bernama 1000Karya. Perusahaan 1000Karya ini
menerima pesanan berupa undangan pernikahan dan juga undangan khitanan.
Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di
1000Karya karena 1000Karya bergerak di bidang desain dan juga percetakan
undangan yang menjadi salah satu ketertarikan penulis. Desain-desain undangan
yang dihasilkan oleh 1000Karya juga menjadi salah satu alasan penulis tertarik
untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan karena adanya ciri khas dari
1000Karya yang mengutamakan kualitas dari undangan dan juga kepuasan dari
pelanggan. Hal inilah yang menjadi dasar penulis merasa bahwa 1000Karya
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merupakan salah satu perusahaan di mana penulis dapat menerapkan bidang ilmu
yang dimiliki.
1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dan tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan ialah untuk

menyiapkan lulusan yang mengetahui permasalahan nyata yang terdapat pada
masyarakat dan menyelesaikannya sesuai dengan bidang ilmu yang telah dipelajari
dan bukan hanya mengetahui teoritis dari permasalahan yang ada.
1.2.1

Maksud PKL
Maksud Praktik Kerja Lapangan ialah untuk menunjukan apa yang

dilakukan pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan, antara lain:
1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada tempat Praktik Kerja
Lapangan.
2. Menerapkan bidang ilmu yang telah dipelajari dalam perkuliahan sebagai
solusi dari permasalahan yang ada pada tempat Praktik Kerja Lapangan.
3. Membantu kemajuan tempat Praktik Kerja Lapangan menjadi lebih baik
sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki.
1.2.2

Tujuan PKL
Tujuan Praktik Kerja Lapangan menunjukkan apa yang akan diperoleh di

tempat Praktik Kerja Lapangan, yaitu:
1. Memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan yang tidak didapatkan
selama perkuliahan.
2. Memperoleh pengalaman bekerja sesuai dengan bidang ilmu selama
perkuliahan.
3. Keahlian untuk berinteraksi dengan rekan kerja, klien, dan juga pimpinan di
tempat Praktik Kerja Lapangan.
1.3

Kegunaan PKL
Praktik Kerja Lapangan tentunya sangat berguna bagi mahasiswa yang

melaksanakannya. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa antara lain:

3

1. Mahasiswa memperoleh kesempatan menerapkan ilmu yang didapatkan
selama perkuliahan pada perusahaan.
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja.
3. Mahasiswa belajar cara berinteraksi dalam dunia kerja yang membuka
wawasan mahasiswa yang terpaku pada dunia perkuliahan.
4. Mahasiswa dapat menjadi lulusan yang memiliki mental yang siap bekerja.
Selain bagi mahasiswa, pihak Fakultas Teknologi & Ilmu Komputer
Universitas Teknokrat Indonesia mendapatakan manfaat, yaitu:
1. Perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan dapat membangun kerja sama
dengan pihak universitas.
2. Universitas Teknokrat Indonesia menjadi dikenal dengan kualitas
mahasiswanya yang siap untuk bekerja dan lulusannya mendapatkan
peluang yang lebih besar untuk diterima pada perusahaan tersebut.
Manfaat bagi perusahaan di mana penulis melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan ialah:
1. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang mampu menawarkan solusi dari
permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu penulis.
2. Karyawan pada perusahaan dapat saling berbagi ilmu dengan penulis
sehingga wawasannya dapat menjadi lebih luas.
1.4

Tempat PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada 1000Karya yang

merupakan tempat spesialis percetakan undangan yang termasuk startup di
bidangnya. Bertempat di Jl. At-Taqwa No. 92, Way Dadi, Sukarame, Bandar
Lampung, 1000Karya menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memesan
undangan di 1000Karya. Pelanggan 1000Karya umumnya merupakan masyarakat
Lampung, namun tidak jarang 1000Karya juga melayani pelanggan yang berasal
dari luar Provinsi Lampung, seperti dari daerah Kalimantan, Jakarta, dan masih
banyak lainnya.
Pada gambar 1.1 dapat dilihat ilustrasi jarak dan waktu tempuh dari
Universitas Teknokrat Indonesia ke Tempat Praktik Kerja Lapangan.
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Gambar 1.1 Jarak dan Waktu Tempuh Lokasi Tempat PKL dari Universitas
Teknokrat Indonesia
Pada gambar 1.2 menunjukkan lokasi tempat Praktik Kerja Lapangan yang
diperoleh dari Google Maps.

Gambar 1.2 Lokasi Tempat PKL

5

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 20 November

2017 sampai dengan 13 Januari 2018. Pada tabel 1.1 dapat dilihat waktu jam kerja
pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
Tabel 1.1 Waktu Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan
No

Hari

Kegiatan

Jam

1

Senin

Jam Kerja

09.00 - 12.00

Istirahat

12.00 - 13.00

Jam Kerja

13.00 - 16.00

Jam Kerja

09.00 - 12.00

Istirahat

12.00 - 13.00

Jam Kerja

13.00 - 16.00

Jam Kerja

09.00 - 12.00

Istirahat

12.00 - 13.00

Jam Kerja

13.00 - 16.00

Jam Kerja

09.00 - 12.00

Istirahat

12.00 - 13.00

Jam Kerja

13.00 - 16.00

Jam Kerja

09.00 - 12.00

Istirahat

12.00 - 13.00

Jam Kerja

13.00 - 16.00

Jam Kerja

09.00 - 12.00

Istirahat

12.00 - 13.00

Jam Kerja

13.00 - 16.00

Libur

-

2

3

4

5

6

7

Selasa

Rabu

Kamis

Jumat

Sabtu

Minggu

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
1000Karya merupakan spesialis kartu undangan di kota Bandar Lampung

dengan sosial media Instagram sebagai media promosi. 1000Karya resmi berdiri
pada 30 Januari 2016. 1000Karya didirikan oleh Bapak Agung Tri Prastowo yang
memang memiliki ketertarikan khusus pada bidang kertas dan undangan. Sebelum
didirikannya 1000Karya beliau sudah pernah membangun usaha di bidang fotografi
dan juga percetakan undangan yang diberi nama Devklis Percetakan. Namun
akhirnya, beliau sempat vakum dan mendirikan sebuah software house yang diberi
nama Lampung Code.
Pada tahun 2015, Bapak Agung Tri Prastowo melanjutkan studi ke program
pascasarjana. Namun beliau terkendala dengan biaya untuk melanjutkan studi
tersebut. Akhirnya beliau mencari cara agar biaya kuliah tersebut dapat terpenuhi
dengan membangun sebuah startup yang bergerak di bidang kartu undangan yang
pernah dijalani sebelumnya dan sejalan dengan hobi yang dimiliki oleh beliau, yaitu
menggambar dan desain. Startup tersebut kemudian diberi nama 1000Karya.
1000Karya berkembang melalui media sosial Instagram yang menjadi
media promosi utama bagi perusahaan dalam memperoleh pelanggan. Pada tahun
2016, pengguna Instagram menembus 500 juta, peluang inilah yang dimanfaatkan
oleh pendiri 1000Karya untuk memasarkan karya-karyanya melalui media sosial
tersebut.
Sampai Desember 2017, dalam usianya yang kurang dari 2 tahun,
1000Karya telah melayani lebih dari 250 pelanggan. Dalam sebulan, rata-rata
1000Karya melayani lebih dari 15 ribu lembar undangan dan sampai di angka 80
ribu lembar selama 5 bulan terakhir. Jenis undangan yang dilayani oleh 1000Karya
juga yaitu undangan pernikahan dan juga undangan khitanan dengan tipe soft cover
(undangan tipis), semi hard cover, dan hard cover (undangan tebal).
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2.1.1

Visi
Visi 1000Karya adalah sebagai berikut:
1. Menjadi perusahaan spesialis cetak undangan yang dikenal baik,
berintegritas dan direkomendasikan baik untuk di Lampung maupun
nasional.
2. Memiliki karakter, inovatif, produktif, dan menghasilkan suatu nilai
tambah baru yang dapat memberi manfaat, serta mampu membuka
lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

2.1.2

Misi
Misi dari 1000Karya adalah sebagai berikut:
1. Membangun usaha cetak undangan yang mampu memberikan
pelayanan dan kepuasan untuk pelanggan.
2. Menciptakan sebuah inovasi untuk terciptanya nilai tambah di dalam
sebuah produk yang dapat menciptakan peluang usaha baru.
3. Menghadirkan lapangan pekerjaan yang professional dengan situasi
kerja yang produktif.

2.1.3

Logo 1000Karya
Gambar 2.1 menunjukkan logo dari 1000 Karya.

Gambar 2.1. Logo 1000Karya
Logo pada 1000Karya memiliki 2 warna utama, yaitu hitam dan merah.
Setiap warna tersebut memiliki makna khusus. Makna yang terkandung dalam logo
1000Karya adalah:
1.

Hitam, merupakan warna yang melambangkan ketegasan dan wibawa
yang menandakan bahwa 1000Karya memilki karakteristik sendiri
yang tegas dan berwibawa.
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2.

Merah, merupakan warna yang cerah, yang melambangkan semangat
dan juga kepemimpinan yang berarti 1000Karya akan menjadi
semangat kepemimpinan 1000Karya dalam membuka lapangan kerja
bagi masyarakat sekitar.

Selain itu, terdapat logo Instagram pada logo 1000Karya yang
melambangkan bahwa 1000Karya berkembang melalui media sosial Instagram dan
juga Instagram merupakan media utama promosi 1000Karya.
2.2

Struktur Organisasi
Gambar 2.2 menunjukkan struktur organisasi dari 1000Karya yang terdiri

dari beberapa bagian.

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 1000Karya

2.3

Kegiatan Umum Perusahaan
Berdasarkan

struktur

organisasi

1000Karya,

berikut

merupakan

pelakasanaan kerja di 1000Karya.
1. CEO
CEO merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, yang bertugas dalam
pengambilan keputusan dan juga mengarahkan proses bisnis yang sedang
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berjalan. Selain itu juga mengatur kebijakan dan strategi pasar
perusahaan.
2. Quality Control
Bagian ini bertugas untuk mengatur dan menjamin kualitas dari kinerja
karyawan yang ada. Quality Control memastikan tidak ada kesalahan
sebelum undangan dicetak dan juga menangani pelanggan.
3. Desainer
Desainer bertugas untuk mendesain kartu-kartu undangan yang dipesan
oleh pelanggan dan juga membuat inovasi-inovasi terbaru dalam bidang
kartu undangan, seperti model undangan baru, dll.
4. Finishing
Bagian Finishing bertugas untuk melakukan finishing pada undangan
seperti proses lipat undangan, proses memasukkan undangan ke dalam
plastik sampai pengepakan undangan sehingga undangan siap diambil
oleh pelanggan.
5. Operasional
Bagian operasional memiliki tanggung jawab untuk memenuhi
kebutuhan yang diperlukan di perusahaan untuk proses pembuatan kartu
undangan.
6. Cleaning
Bagian ini bertanggung jawab atas kebersihan di perusahaan.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1.

PELAKSANAAN PKL :
CLAUDIA JONATHAN, NPM 14312198

3.1.1. Bidang Kerja
Bidang kerja yang ditempatkan oleh pembimbing Praktik Kerja Lapangan
di 1000Karya ialah pada bagian desain. Desainer memiliki tugas yaitu membuat
desain dari kartu undangan yang dipesan oleh pelanggan pada 1000Karya, membuat
desain baru dari kartu undangan, mengedit foto kartu undangan, membuat video
dan juga mengambil foto kartu undangan yang akan digunakan sebagai sarana
promosi 1000Karya.
3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Pelaksanaan kerja dilakukan sekitar 2 bulan mulai dari tanggal 20

November 2017 sampai dengan tanggal 13 Januari 2018. Selama melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan di 1000Karya, penulis melakukan beberapa kegiatan, yaitu:
1.

Mendesain Undangan
Penulis melakukan desain-desain kartu undangan pernikahan, baik desain

undangan yang sesuai dengan permintaan pelanggan dan juga desain undangan baru
sebagai karya inovatif yang dapat digunakan untuk digunakan sebagai referensi
desain untuk ke depannya. Pada umumnya desain kartu undangan terdiri dari 3
bagian, yaitu cover, isi, dan juga kartu ucapan/punjungan seperti yang dapat dilihat
pada gambar 3.1. Namun ada kalanya kartu undangan memiliki bagian tambahan
seperti adanya amplop dan aksesoris seperti pita, tali, ataupun lace paper.
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Gambar 3.1 Bagian Kartu Undangan
2.

Membuat Icon
Penulis membuat icon dengan model flat design yang ditujukan untuk

simbol pada denah lokasi yang terdapat di kartu undangan. Icon dibuat pada
CorelDRAW agar icon yang dibuat berbentuk vektor dan dapat dimodifikasi
dengan mudah. Icon yang sering digunakan pada denah lokasi undangan yang telah
dibuat dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2 Icon Denah Lokasi
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3.

Finishing Undangan
Proses finishing undangan adalah tahap akhir dari pembuatan kartu

undangan. Proses finishing dapat berupa rel undangan, lipat undangan,
memasukkan undangan ke dalam plastik, menempel undangan, dan hal-hal yang
berkaitan dengan teknis undangan. Salah satu contoh proses finishing undangan
ialah proses melipat dan menempel amplop undangan yang dapat dilihat pada
gambar 3.3.

Gambar 3.3 Proses Finishing Undangan

4.

Menginput Label
Menginput label adalah mengetikkan data orang-orang yang akan diberikan

undangan ke dalam Microsoft Word dan kemudian akan diprint dalam format label.
Penulis menggunakan fasilitas mailings berupa mail merge yang terdapat pada
Microsoft Word untuk mengimpor data dari Microsoft Excel.
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Gambar 3.4 Proses Menginput Label
5.

Mendesain Display Instagram
Penulis juga mendesain display Instagram sebagai katalog dari 1000Karya

agar memudahkan pelanggan melihat dan memilih referensi undangan yang dibuat.
Display Instagram merupakan hasil karya yang telah dikerjakan oleh 1000Karya.
Contoh display Instagram dapat dilihat pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 Display Instagram 1000Karya
6.

Mengambil Foto dan Video Undangan
Penulis juga mengambil foto dan video kartu undangan agar pelanggan

dapat melihat bentuk kartu undangan asli dan dibuatkan video untuk menambah
daya tarik dari 1000Karya yang akan diunggah di Instagram. Proses yang dilakukan
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ialah pengambilan foto atau video kemudian hasil foto atau video disunting dan
diberikan watermark 1000Karya. Proses pengambilan foto dapat dilihat pada
gambar 3.6.

Gambar 3.6 Proses Pengambilan Foto
3.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 1000Karya, penulis

mengalami beberapa kendala yaitu:
1.

Aplikasi Corel Force Close
Pada saat melakukan desain undangan, seringkali aplikasi CorelDRAW X7

yang digunakan mengalami force close seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.7.
Kendala ini sangat mengganggu karena seringkali desainer lupa untuk menyimpan
hasil desain secara berkala, sehingga ketika terjadi force close maka desainer harus
mengulang pekerjaannya.
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Gambar 3.7 CorelDRAW X7 Force Close
2.

Perubahan Font
Pada saat melakukan desain undangan, penulis menggunakan font tambahan

yang tidak secara otomatis ter-install pada sistem operasi untuk menambah
keindahan undangan. Namun, pada saat undangan dikirim untuk dicetak, maka font
tambahan yang digunakan penulis tidak ter-install pada perangkat lain sehingga
menyebabkan perubahan font pada undangan yang telah didesain. Hal ini dapat
diatasi dengan mengubah (convert) font dalam bentuk curves sehingga tidak akan
berubah walaupun dipindah pada perangkat lain. Namun, pada font dengan tipe
script, terdapat sedikit kendala, yaitu karena jenis tulisan yang menyambung
menyebabkan tulisan bertindihan pada saat dijadikan dalam bentuk curves dan
terlihat patah. Hal ini tentunya membuat undangan tampak tidak bagus. Untuk
mengatasi hal ini, 1000Karya melakukan penambalan celah secara manual, atau
pun mengubah font menjadi bentuk bitmap dan kemudian melakukan tracing agar
font kembali berbentuk objek. Namun, cara ini tidak efektif karena membutuhkan
waktu yang lama dan juga sumber daya yang memadai, karena menyebabkan
perangkat laptop yang digunakan menjadi lambat.
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Gambar 3.8 Perubahan Font Setelah Di-convert
3.

Job List Desainer yang Kurang Jelas
Sistem yang berjalan untuk job list desainer adalah desainer dan quality

control memiliki pengarsipan dalam 1 grup menggunakan messenger Whatsapp.
Pembagian job list tersebut masih kurang jelas, terkadang bagian quality control
harus selalu memantau pekerjaan desainer karena tidak mengetahui pekerjaan yang
sedang dalam proses dan pekerjaan yang belum dikerjakan oleh desainer. Selain itu
juga desainer juga terkadang tidak mengetahui perkerjaan mana yang harus
diselesaikan terlebih dahulu, karena dalam satu kali pengerjaan seringkali terdapat
lebih dari 1 perkerjaan yang harus diselesaikan. Quality control juga mengalami
kendala untuk mendahulukan antrian yang harus dikerjakan terlebih dahulu, karena
pada grup Whatsapp tidak terdapat tanggal ambil dari konsumen, sehingga kadang
ada pekerjaan yang mendekati deadline sehingga proses desain kurang maksimal.
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Gambar 3.9 Pengarsipan dan Pembagian Job List pada Grup Whatsapp
3.1.4

Cara Mengatasi Kendala

1.

Mengaktifkan Auto Backup
Untuk menghadapi kendala force close pada CorelDRAW X7, penulis

menyarankan untuk mengaktifkan Auto Backup atau mengatur waktu Auto Backup
pada aplikasi CorelDRAW X7. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi
kehilangan pekerjaan yang terlalu banyak dan menghemat waktu yang dibutuhkan
untuk mengulang pekerjaan yang telah dibuat.
Cara untuk mengaktifkan Auto Backup pada CorelDRAW X7 (Corel
Support) adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu Tools > Options atau tekan Ctrl+J pada keyboard.
2. Pilih bagian Workspace > Save, ceklis pada bagian Back up every dan
isi durasi backup yang ingin dilakukan. Pada default, aplikasi ini akan
melakukan backup setiap 20 menit dan menyimpannya pada folder
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Temporary. Penulis merekomendasikan untuk melakukan backup setiap
5 menit agar dapat mengurangi kehilangan data pada saat proses desain.
3. Pilih OK untuk mengaplikasikan perubahan.

Gambar 3.10 Cara Mengatur Auto Backup
2.

Melakukan Weld
Weld adalah suatu teknik yang digunakan untuk menggabungkan dua buah

kurva menjadi satu objek. Objek utama akan menggabungkan objek lainnya dalam
sebuah kurva baru dengan warna fill dan outline seperti objek utamanya (G. Retna,
2006). Dengan melakukan teknik weld, kendala font yang bertumpang tindih dapat
diatasi. Namun weld yang dilakukan tidak hanya sekali, tetapi weld harus dilakukan
sebanyak 2 kali. Hasil dari weld dapat dilihat pada gambar 3.11.
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Gambar 3.11 Perubahan Font Setelah Di-weld
3.

Membuat Website Pengarsipan
Untuk menghindari terjadinya kendala seperti yang telah dipaparkan

sebelumnya, penulis memiliki gagasan untuk membuat sebuah website yang
berfungsi sebagai pengarsipan untuk perusahaan 1000Karya. Arsip merupakan
catatan sebagai memori keberadaan suatu lembaga atau institusi. Tujuan
keberadaan arsip adalah untuk menyatukan informasi, memudahkan akses dan
penemuan kembali informasi (Wang, 2011). Pada kasus ini penulis menggunakan
website sebagai media dari pengarsipan karena website dapat diakses dimana saja
yang menyebabkan kompatibilitas website ini sangat tinggi.
Berikut merupakan tampilan website yang telah dibangun oleh penulis
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 1000Karya.

a. Halaman Login
Halaman login digunakan sebagai autentikasi pada website yang telah
dibangun. Selain itu, halaman login membatasi hak akses setiap pengguna.
Pada web yang telah dibangun terdapat 3 hak akses, yaitu desainer, admin,
dan super admin. Tampilan halaman login dapat dilihat pada gambar 3.12.
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Gambar 3.12 Halaman Login
b. Halaman Antrian
Pada halaman antrian, pengguna dapat melihat data undangan yang sedang
ada dalam proses pengerjaan dan dapat mengetahui status dari setiap
antrian. Untuk antrian yang memiliki prioritas yang tinggi maka akan
diberikan warna merah agar pengguna dapat membedakan antrian dengan
prioritas di bawahnya.

Gambar 3.13 Halaman Antrian
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c. Halaman Input Data
Halaman input data digunakan untuk menginput data dari undangan, baik
undangan pernikahan dan undangan khitan. Tampilan dari halaman input
data dapat dilihat pada gambar 3.14.

Gambar 3.14 Halaman Input Data
d. Halaman Historis
Pada halaman historis, pengguna dapat melihat seluruh data undangan yang
masuk ke dalam perusahaan, baik yang sedang berada dalam antrian,
maupun yang telah selesai dikerjakan. Tampilan halaman historis dapat
dilihat pada gambar 3.15.

Gambar 3.15 Halaman Historis
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e. Halaman Job List
Halaman job list adalah data pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masingmasing designer. Desainer dapat melihat data undangan yang telah ada dan
mengubah status pengerjaan dari pekerjaan yang ada. Halaman job list ini
diharapkan dapat memperjelas pekerjaan dari desainer dan memudahkan
bagian quality control untuk mengawasi proses pengerjaan undangan.
Tampilan

halaman

job

list

dapat

dilihat

pada

gambar

3.16.

Gambar 3.16 Halaman Job List
f. Halaman Job Historis
Halaman job historis ini berfungsi untuk menampilkan pekerjaan yang telah
atau

sedang

dikerjakan

oleh

masing-masing

desainer

sehingga

memudahkan desainer untuk mengetahui data undangan yang telah
dikerjakan. Tampilan halaman job historis dapat dilihat pada gambar 3.17.
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Gambar 3.17 Halaman Job Historis
g. Halaman User
Halaman User berfungsi untuk mengelola pengguna yang ada beserta
dengan jabatan dan level sebagai hak akses untuk menggunakan aplikasi
yang telah dibangun. Halaman user hanya dapat diakses oleh admin dan
super admin untuk menjaga keamanan data. Admin dapat menambah
pengguna baru, mengubah data, dan juga menghapus data pengguna.
Tampilan dari halaman user dapat dilihat pada gambar 3.18.

Gambar 3.18 Halaman User

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1

Kesimpulan
Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di 1000Karya, hal yang

diperoleh penulis adalah:
1. Menambah wawasan penulis di bidang design, terutama dalam
menggunakan software seperti CorelDRAW, Photoshop, dan Adobe
Illustrator.
2. Menambah pengalaman penulis dalam melakukan editing video.
3. Memperoleh pengetahuan baru dalam mengoperasikan kamera DSLR.
4. Memperoleh pengalaman bekerjasama dalam tim yang ada di 1000Karya.
5. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide penulis
pada perusahaan 1000Karya.
4.2

Saran
Dari hasil pengamatan penulis, 1000Karya merupakan suatu startup yang

masih memiliki hal-hal yang perlu dikembangkan. Penulis merasa 1000Karya
merupakan perusahaan yang cocok untuk dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan
bagi mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di bidang komputer, karena
semua bidang ilmu yang dipelajari diterapkan pada saat melakukan Praktik Kerja
Lapangan. Karena penulis adalah mahasiswa yang memperoleh kesempatan
pertama untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di 1000Karya, penulis berharap
agar akan ada mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia selanjutnya yang
memilih untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di 1000Karya untuk menjalin
kerjasama antara perusahaan dengan universitas. Penulis berharap agar peserta
Praktik Kerja Lapangan selanjutnya dapat mengembangkan website yang telah
penulis bangun untuk bidang pekerjaan lain seperti bagian finishing dan
operasional. Selain itu, penulis berharap agar pihak perusahaan menyediakan
perangkat keras yang memadai untuk mendukung kebutuhan desain berupa
Personal Computer yang memiliki spesifikasi prosesor, memori dan juga grafik
yang mendukung untuk menghindari keterbatasan dari laptop yang digunakan.
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