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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap 

beberapa keahlian baik softskil atau hardskil yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan, penulis 

melaksanakan PKL di Emersia Hotel & Risort Bandar Lampung selama ± 2 bulan 

yaitu pada tanggal 10 April sampai dengan 04 Juni 2017. 

Penempatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Emersia Hotel & Resort di bagi di 

beberapa bagian yaitu bagian Accounting dan bagian Engineering. Kegiatan di 

bagian accounting antara lain yaitu Membuat laporan Daily Report, Menerima 

barang dari suplyer, Membuat Purchace Request (PR), Mencetak Receiving 

Record (RR), Melakukan pengambilan barang Store Request (SR), dan melakukan 

Iventarisasi. Adapun kegiatan pada bagian Engineering antara lain melakukan 

pengorderan barang, mendata stock barang masuk dan barang keluar, shering data, 

input data kegitan dan troubleshooting. 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditemukan beberapa masalah 

yang kemudian diusulkan beberapa saran untuk hal tersebut. Pada penyimpanan 

berkas tidak tersusun rapih tanpa adanya tempat khusus yang dijadikan tempat 

penyimpanan  berkas, sebaiknya dibuatkan sebuah pengarsipan sederhana yang 

bias dijadikan tempat penyimpanan berkas, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

dalam proses pencarian berkas data yang di butuhkan. Pada proses pencarian  data 

barang dan pendataan yaitu harus mencari data stok barang pertama masuk dari 

sekian banyak data barang yang ada terlebih dahulu hal itu kurang efisien dalam 

waktu pengerjaan, sebaiknya dibuatkan System aplikasi penyimpanan data barang 

serta pengeluaran barang dengan metode FIFO (First In First Out). Sehingga 

System yang diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan menghasilkan 

informasi yang lebih akurat. 

 

Kata Kunci : PKL, Emersia Hotel & Risort, Accounting, Engineering. 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan suatu kegiatan penerapan ilmu 

yang diperoleh mahasiswa/i dibangku perkuliahan pada suatu lapangan 

pekerjaan. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelakasanaan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) juga bermanfaat bagi industri (perusahaan) yaitu adanya 

kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri sehingga industri 

tersebut dapat dikenal oleh kalangan akademis. Selain itu, perusahaan juga 

mendapat bantuan tenaga kerja dari mahasiswa/i yang melaksanakan PKL. 

Pada dasarnya pendidikan berguna mempersiapkan tenaga kerja sebelum 

memasuki lapangan pekerjaan agar pengetahuan dan keterampilan yang 

diperoleh sesuai dengan jenis pekerjaan yang dikehendaki. Untuk menyiapkan 

kualitas mahasiswa yang handal dan berkemampuan tinggi, Universitas 

Teknokrat Indonesia bersaing dalam meningkatkan kualitas belajar mengajar 

baik dari sarana maupun prasarana. Pembelajaran dari pengalaman langsung 

dapat diimplementasikan dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Menurut Oemar Hamalik (2006) pengalaman terbagi menjadi 2 yaitu 

pengalaman langsung yang diperoleh karena partisipasi langsung dan 

pengalaman pengganti yang diperoleh melalui observasi langsung, melalui 

gambar, melalui grafis, melalui kata- kata, dan melalui simbol-simbol. 

Teknik Informatika merupakan kumpulan disiplin ilmu yang mempelajari 

transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin 

berbasis komputasi . Teknik Informatika mengkaji bidang ilmu pemrograman, 

komputasi dan rekayasa prangkat lunak (software). Pada bidang ilmu tersebut 

mahasiswa akan diarahkan untuk bisa menguasai ilmu dan keterampilan 

rekayasa informatika yang melandaskan pada kemampuan untuk memahami, 

manganalisis, menilai, menerapkan, serta menciptakan perangkat lunak 

(software) dalam pengolahan data dengan komputer. Pengolahan data 

menggunakan komputer disebut juga Teknologi Informasi.  

 



Pada tahun 2017 Jurusan Informatika Fakultas Teknik Dan Ilmu 

Komputer, Teknokrat mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i 

selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 03 

Juni 2017. 

Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan-

perusahaan swasta maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/i juga 

diberi kebebasan dalam menentukan tempat Praktik Kerja Lapangan tersebut. 

Penulis memilih tempat Praktik Kerja Lapangan pada Emersia Hotel & 

Resort Bandar Lampung karena penulis ingin mengetahui apa tugas dan fungsi 

pokok Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung, kegiatan apa saja yang ada 

di Emersia Hotel & Resort Bandar Lampung, bagaimana cara menjadikan 

hotel premium yang terbaik dengan standar kualitas product dan service yang 

sempurna, yang mana informasi yang diketahui penulis dapat menjadi 

pelajaran yang berharga dan dapat menambah pengalaman penulis. 

 

1.2 Maksud dan Tujan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud dari pelaksanaan PKL antara lain: 

1. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada praktek kerja yang ada di 

Emersia Hotel & Resort. 

2. Dapat mengetahui produktifitas pekerjaan di perusahaan Emersia Hotel & 

Resort. 

3. Menerapkan dan mempratikkan ilmu yang dipelajari dikampus kedalam 

kondisi nyata yaitu diperusahaan Emersia Hotel & Resort. 

Tujuan praktek kerja lapangan adalah: 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja.  

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan didunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 



1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai acuan dari 

mahasiswa agar mahasiswa dapat merasakan langsung bekerja pada suatu 

industri, sehingga mahasiswa telah mengetahui kondisi nyata dari sebuah 

perusahaan atau instansi sebelum benar-benar terjun langsung kedunia kerja, 

dan mahasiswa dapat melakukan pekerjaan dengan baik nantinya setelah 

terjun langsung dalam dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di Emersia Hotel & Resort, 

ber-alamat di di Jalan WR. Monginsidi No.70, Pengajaran, Tlk. Betung Utara, 

Kota Bandar Lampung, Lampung 35214, Indonesia. Phone 0721-258258, 

Email  fc@emersia.com  

Gambar 1.1 Emersia Hotel & Resort 

 

 

 

 



Emersia Hotel & Resort  mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 

1.4.1 Tugas Pokok  

Tugas Pokok Emersia Hotel & Resort yaitu Sopan santun ( Courtesy) 

merupakan hal yang wutlak harus diterapkan didalam usaha jasa 

pelayanan. Tanggung jawab utama staffnya dibidang adalah membuat 

tamu merasa nyaman. 

Disamping itu staff dengan tatacara sopan santun yang seragam akan 

membawa dampak yang besar terhadap pembentukan citra perusahaan. 

Standar bahasa sopan santun ini dirancang khusus untuk digunakan 

dan diterapkan di Emersia Hotel. 

 

1.4.2 Fungsi 

Fungsi Emersia Hotel & Resort  adalah: 

1. Listen ( Mendengarkan ) 

Kita harus mendengarkan terlebih dahulu apa saja yang telah 

dikelukan oleh tamu kita tersebut. 

 

2. Make notes ( Mencatat ) 

Catatlah semua yang telah diutarakan tamu kepada kita agar 

dapat diambil solusinya. 

 

3. Apologize ( Minta maaf )  

Mintalah maaf kepada tamu yang sedang menghadapi masalah 

tersebut, walaupun kita tahu bahwa tamu tersebut salah. 

 

4. Take action (Follow-up) 

Bersegerahlah untuk mengambil solusinya agar dapat 

memberitahukan kepada tamu tersebut. Berhasil atau tidak 

berhasil sebaiknya semua complaint Yang sudah di follow-up 

harus dilaporkan kembali kepada tamunya. 

 

 

 



1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama 2 (Dua) 

bulan, tepatnya terhitung sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan 03 Juni 

2017. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan swasta 

maupun instansi pemerintah. 

Jadwal waktu kerja PKL adalah sebagai berikut: 

- Hari : Senin s.d Sabtu 

- Waktu : 08:00 s.d 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Emersia Hotel and Resort didirikan pada tahun 2012. Nama pemilik ibu 

Meryy Warti SE. Emersia Hotel and Resort yang beralamatkan di jalan WR. 

Monginsidi No.70 Teluk Betung, Bandar lampung. Sebuah Hotel dengan 

akomodasi mewah yang menawarkan kamar-kamar dengan desain yang cerah 

dan Wi-Fi gratis. Resort ini yang terletakdi jantung kota Bandar Lampung ini 

menampilkan pemandangan laut dan bukit, serta memiliki sebuah kolam 

renang outdoor dan dua pilihan tempat bersantap. Seluruh kamar yang ber-

AC memiliki lantai kayu dan jendela-jendela besar serta dilengkapi dengan 

TV kabel layar datar dan kulkas. Kamar mandi pribadinya menawarkan 

shower dan perlengkapan mandi gratis. 

 

Emersia Hotel and Resort berselang lima menit berkendara ke Mall 

Kartini dan Central Plaza. Lampung Museum dapat dicapai dalam waktu 

sepuluh menit berkendara, sedangkan Bandara Radin Inten II berselang 35 

lima menit berkendara dari resort. Layanan binatu, menyetrika, dan 

penyewaan mobil tersedia dengan biaya tambahan. Emersia menawarkan 

bagian penerima tamu 24 jam, layanan pramutamu, dan parkir pribadi gratis. 

Masakan Indonesia dan Cina disajikan di Sapphire Coffee Shop dan Ruby 

Coffee Shop. Emersia Hotel memiliki Ruang Ballroom multi fungsi yang 

dapat digunakan sebagai meeting room dan event room dan juga memiliki 

lima meeting room diantaranya Crystal 1, Crystal 2, Crystal 3, Diamond 1 

dan Diamond 2. 

2.1.1 Visi Perusahaan 

Menjadikan Emersia Hotel & Resort sebagai satu Hotel Premium yang terbaik 

dengan standar kualitas product dan service yang sempurna. 

2.1.2 Misi Perusahaan 

a. Sehat secara keuangan 

b. SDM yang profesional 



c. Berorientasi kepada pelayanan 

d. Mengembangkan product dan jasa yang menguntungkan 

e. Efesien biaya 

f. Menjadikan salah satu hotel yang terkenal 

Lokasi Emersia Hotel & Resort 

Gambar 2.1 Google Maps Emersia Hotel & Resort 

Hotel Emersia &  Resort beralamat di. Monginsidi No.70, Pengajaran, Tlk. 

Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35214 Jl. WR 

 

2.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi 

BOARD OF DIRECTORS 
1. PRESIDENT DIRECTOR 
2. MANAGING DIRECTOR 
3. FINANCE & ACC.DIR 
4. TECHNIC & PROPERTY DIR 

OWNER 

 GENERAL MANAGER 

SECRETARY 

EAM 

HRD, L&S DIRECTOR 

HRD, LEGAL & SEFT 

DOSM 

S&M HK FORM CHEIF ENG 

ACCT, & FIN MGR 

FBM CHEF 



1. President Direktur memiliki tugas dan fungsi yaitu : 

a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perisahaan. 

b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. 

c. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan 

termasuk juga keuntungan perusahaan. 

d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. 

e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya 

dengan dunia luar perusahaan. 

f. Menetapkan strategi-setrategi untuk mencapai visi dan misi 

perusahaan. 

g. Mengkoodinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan 

mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 

h. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

2. Managing Director bertugas sebagai seorang kominikator, pengambilan 

keputusan, pemimpin, pengelola (manager), dan eksekutor. Peran 

kominkator melibatkan pers dan seisi dunia luar, serta manajemen dan 

karyawan organisasi. Peran pengambilan keputusan mencakup 

keputusan tingkat tinggi terkait kebijakan dan strategi. Sebagai 

pemimpin Managing Director memberi saran kepada dewan direktur, 

memotivasi karyawan, menggerakan perubahan dalam organisasi dan 

mengawasi operasional setiap hari, bulan, dan tahun. 

3. Finance & Accounting Director (FINANCE & ACC.DIR) memiliki 

tugas dan fungsi: 

a. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi 

keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan 

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

b. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan 

pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat 

waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. 



c. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 

perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, 

sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional 

perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan. 

d. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 

perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk 

memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam 

menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

e. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan 

prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya 

untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan 

dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan. 

f. Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa 

keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi 

pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis, baik 

untuk kebutuhan investasi, ekspansi, operasional maupun kondisi 

keuangan lainnya. 

g. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh 

perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan. 

4. TECHNIC & PROPERTY DIRECTOR 

a. Bertanggung jawab mengatur departemen enginering. 

b. Bertanggung jawab terhadap peralatan meeting yang digunakan 

yang berhubungan dengan teknik. 

c. Bertanggung jawab terhadap penyaluran tenaga listrik yang cukup 

keseluruhan bagian hotel. 

d. Bertanggung jawab terhadap pemeliharahaan dan perbaikan 

bangunan, furnitur, perabot hotel. 

5. Owner atau Pemilik perusahaan bertugas sebagai orang yang mengelola 

operasional sehari-hari dalam manajemen hotel. 

6. General Manager memilik tugas dan fungsi: 

a. Bertanggung jawab terhadap operasional 



b. Membuat perencanaan 

c. Menciptakan budaya 

d. Menjamin komunikasi dengan perusahaan lain 

e. Membuat keputusan 

7. Secretary memiliki tugas dan fungsi: 

a. Memfilter informasi dan sebagai sumber informasi bagi pimpinan 

dan menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya. 

b. Mengatur aktivitas perusahaan, mulai dari administrasi hingga 

human relations (HR). 

c. Menjadi perantara pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan 

pimpinan. 

d. Menjadi mediator pimpinan dengan bawahan. 

e. Memberikan ide-ide sebagai alternatif pemikiran pimpinan. 

f. Pemegang rahasia penting pimpinan yang berkaitan dengan 

perusahaan. 

8. Executive Asisten Manager (EAM) 

a. Menjalankan perintah yang di sampaikan oleh General Manager dan 

selanjutnya meneruskan kepada Manager. 

b. Bertanggung jawab kepada General Manager. 

c. Menyampaikan laporan yang dibuat oleh para Manager 

d. Mengambil alih tugas General Manager apabila sewaktu-waktu 

General Manager berhalangan. 

9. Accounting & Finnancial Manager (ACCT, & FIN MGR) 

a. Bertanggung jawab atas semua pendapatan atau pengadministrasian 

transksi dan keuanagan. 

b. Membuat laporan transaksi dan keuangan hotel. 

c. Mengawasi dan menjaga semua kegiatan transaksi. 

10. Front Office Manager (FORM) memiliki tugas dan fungsi: 

a.  Menyeleksi, menempatkan, melatih dan mengevaluasi karyawan 

Front Office Dept. 



b. Memastikan bahwa semua staff di Front Office menguasai sistem 

komputer, etika menerima telepon dan standar operasional yang ada 

di hotel. 

c. Menjaga keharmonisan kerja dengan marketing tentang harga 

kamar. 

d. Menyambut tamu VIP. 

e. Menangani keluhan tamu yang tidak bisa diselesaikan oleh 

bawahannya. 

f. Menjaga kedisiplinan karyawan. 

g. Membuat budget tahunan, menganalisis operasi dan pendapatan 

hotel secara harian dari sisi pendapatan, dan rata-rata harga kamar. 

11. HRD L&S Director memiliki tugas yaitu: 

a. Bertanggung jawab terhadap semua administrasi karyawan. 

b. Melakukan perekrutan karyawan. 

c. Membuat program pengembangan ketrampilan karyawan. 

12. Director Of Sales Marketing (DOSM) memiliki tugas yaitu: 

a. Membuat strategi pemasaran dan penjualan. 

b. Bertangung jawab atas publikasi atau periklanan hotel. 

c. Memperkenalkan hotel dan fasilitasnya sekaligus melakukan 

kontrak kerjasama kepada calon pengguna jasa hotel. 

d. Memastikan penjualan kamar memenuhi target. 

e. Juga bertanggung jawab dalam mempertahankan hubungan dengan 

para pelanggan. 

13. Sales dan Marketing (S&M) memiliki tugas yaitu: 

a. Menjalankan perintah yang di sampaikan oleh Director Of Sales 

Marketing. 

b. Bertanggung jawab kepada Director Of Sales Marketing. 

c. Menyampaikan laporan yang dibuat oleh para Director Of Sales 

Marketing. 

d. Mengambil alih tugas Director  Of Sales Marketing apabila 

sewaktu-waktu Director Of Sales Marketing berhalangan. 

14. Cheif Enginering memiliki tugas dan fungsi yaitu: 



a. Bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menjaga perawatan dan 

fasilitas hotel. 

b. Membuat laporan mengenai perbaikan atau pembaharuan fasilitas 

dan perawatan hotel. 

15. Housekeeping memiliki tugas dan fungsi yaitu: 

a. Bertanggung jawab atas kebersiahan dan kerapihan fasilisatas hotel. 

b. Membersihkan dan merapikan kamar yang sudah digunakan oleh 

tamu sesegera mungkin setelah tamu check-out. 

c. Melaporkan kepada FO apabila kamar telah siap dijual. 

16. Food and Beverage Manager (F&B Manager) 

a. Bertanggung jawab atas pengelolaan makanan dan minuman. 

b. Membuat laporan pemakaian bahan baku/F&B cost. 

c. Menciptakan menu baru yang inovative. 

17. Chef memiliki tugas dan fungsi: 

a. Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh aspek 

kegiatan operasional kitchen dan mengatur budget/pengeluaran. 

b. Membuat dan mengatur schedule karyawan kitchen. 

c. Mengawasi dan mengatur kelancaran komunikasi antara section. 

d. Memastiakan semua alat-alat dapur dapat berfungsi dengan baik 

dan terjaga hygine sanitasinya. 

e. Membuat menu baru dan standard recipe makanan. 

f. Mengontrol kualitas bahan makan dan rasa makanan di setiap menu. 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Adapun kegiatan yang diterapkan pada setiap minggu yang diadakan di 

Emersia Hotel & Resort adalah sebagai berikut : 

1. Pelayanan  

Kegiatan ini dilakukan ketika tamu yang baru tiba dihotel hendaknya 

diberikan pelayanan yang baik, cepat dan efisien, dan dapat memberikan kesan 

yang baik terhadap tamu. Memberikan kesan yang baik haruslah ditujang dengan 

teknik kerja yang efisien, keterampilan dan informasi yang jelas dan akurat di 



berikan kepada tamu. Sikap yang ramah, empati, siap membantu dan dapat 

berkomunikasi dengan tamu merupakan hal yang sangat penting bagi seorang 

penerima tamu. Pelayanan ini dilakukan untuk kebutuhan dan keperluan tamu 

seperti perlengkapan kamar, perlengkapan mandi, makanan dan minuman yang 

dibutuhkan tamu dan lain sebagainya. 

2. Briefing  

Makna dari Briefing adalah para karyawan bisa saling bertukar pikiran tentang 

tugas yang dikerjakan mereka, selain itu juga dalam kegiatan briefing ini para 

karyawan bisa melakukan evaluasi terhadap tugas yang mereka kerjakan dihari 

sebelumnya atau jika ada masalah didalam melaksanakan tugas mereka bisa 

membicarakannya disaat briefing. Kegiatan Briefing diterapkan di Emersia Hotel 

& Resort pada pagi hari setiap hari senin sampai sabtu untuk meningkatan 

kedisiplinan, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bertanggung jawab pegawai 

dalam melaksanakan tugas. Briefing juga mampu menjaga komunikasi antara satu 

pegawai dengan pegawai lainnya, juga bisa lebih mempererat tali silaturahmi 

antar pegawai. 

3. Kerja Bakti 

Kerja bakti merupakan salah satu usaha untuk membersihkan kantor, menjaga 

lingkungan, kebersihan, kerapian, keindahan yang diadakan di Emersia Hotel & 

Resort untuk meningkatkan kebersamaan sesama pegawai dalam meningkatkan 

kerukunan dan kekompakan di dalam lingkungan kerja Emersia Hotel & Resort. 

Kerja bakti dilaksanakan satu bulan sekali  yang diikuti oleh seluruh karyawan 

ataupun pegawai. Di dalam kerja bakti sendiri terdapat beberapa manfaat yang 

didapatkan seperti sarana kebersamaan antar pegawai lingkungan Emersia Hotel 

& Resort guna membantu tercapainya kenyamanan kantor dengan melakukan 

pembangunan atau kebersihan yang bermanfaat bagi lingkungan kantor yang 

bersangkutan.  

4. Rapat 

Merupakan kegiatan umum yang dilakukan Emersia Hotel & Resort  untuk 

mengevaluasi kinerja pegawai dan  mensosialisasikan program kerja di bulan 



berikutnya. Rapat ini merupakan proses manajerial dalam rangka melihat sejauh 

mana target anggaran yang telah dicapai baik melalui pemantauan laporan kinerja 

maupun pembahasan oleh masing – masing unit. Diadakannya rapat tersebut 

bertujuan untuk memberikan ide atau inisiatif untuk memajukan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL: AGUNG SETIO NUGROHO, NPM 14312327 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan PKL di Emersia Hotel & Resort penulis 

ditugaskan dibagian Accounting di bawah bimbingan Pria Darly 

Fitriyadi,SE.MM, selaku PA. Store  Accounting Bagian Accutansi Umum.  

General Store Accounting bagian Acounting umum mempunyai tugas 

pokok sebagai berikut : 

1. Menerima dan Memeriksa jumlah barang yang diterima dari Receifing 

Clerk dan harus sesuai dengan yang tertulis Receiving Record.   

2. Menandatangani Receiving Sheet apabila pada butir 1 telah selesai. 

3. Memelihara kondisi gudang dengan baik untuk  menjaga kualitas dan 

kuantitas barang tetap baik. 

4. Mengatur tehnis penyimpanan barang sesuai dengan sitim 

penyimpanan yang berlaku. 

5. Membuat pencatatan dalam kartu gudang dan kartu barang (catatan ini 

hanya menunjukan kuantitas tanpa jumlah rupiah).  

6. Mengeluarkan barang berdasarkan Store Room Requestion yang telah 

disetujui oleh Kepala Bagian yang bersangkutan.    

7. Melaporkan dan membuat Spoilage & Breakage Report untuk barang-

barang yang rusak dan melaporkan kepada Cost Controller. 

8. Menjaga agar jumlah barang di gudang tidak lebih rendah dari titik 

minimum yang sudah ditetapkan (Minimum & Maksimum Stock). 

9. Membuat Purchace Request untuk barang-barang groceries agar 

mencapai jumlah “Par Stock” dengan menggunakan Groceries List. 

10. Menata dan mengisi Bin Card secara Up To Date. 

11. Menyimpan barang yang dibutuhkan dan menyerahkan kepada yang 

meminta dengan menandatangani kolom penerimaan barang oleh yang 

mengambil. 



12. Menyerahkan Store Room Requestion kepada Cost Controller. 

13. Melaksanakan inventarisasi barang secara periodik. 

14. Membantu Cost Control Clerk dalam memberikan harga terhadap hasil 

inventarisasi. 

15. Membina suasana lingkungan kerja yang sehat. 

16. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasannya. 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik kerja lapangan di Emersia Hotel & Resort 

dimulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017. Dalam 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan  banyak di bantu oleh para 

staff yang ada di bagian accounting dalam hal pekerjaan.  Kegiatan yang 

penulis laksanakan pada Emersia Hotel & Risort adalah  

1. Membuat laporan Daily Report yaitu,  untuk membuat laporan data 

pengeluaran  perhari, bentuk laporan ini diperoleh melalui nota-nota 

suplyer yang telah diterima pada bagian General Store yang kemudian 

dibuat laporan melalui Microsoft Exel. laporan ini bertujuan untuk  

mengetahui berapa banyak jumlah biaya pengeluaran. 

2. Menerima barang dari suplyer,  peneriamaan barang tersebut 

merupakan tugas bagaian General Store yaitu untuk menerima barang 

dan memeriksa jumlah barang yang diterima dan harus sesuai dengan 

yang tertulis di Receiving Record. 

3. Membuat Purchace Request (PR) untuk permintaan pengadaan barang 

sebagai stok gudang yang dibutuhkan hotel. Biasanya untuk melayani 

kebutuhan banyak departemen contohnya F&B Service, F&B 

Kitchen/Product dan Housekeeping dan lain sebagainya. Yaitu seperti 

kebutuhan bahan pokok makan, minuman, alat tulis kantor (ATK), 

Alat dan bahan kebersihan seperti sabun Sunlight, plastik garbage, dan 

lain sebagainya. 

4. Mencetak Receiving Record (RR) untuk melakukan pengecekan 

Market List dengan nota suplyer melalui sistem apakah barang dan 



harga sudah sesuai dengan yang tertulis di daftar nota suplyer, data 

yang di inputkan dapat di peroleh dengan melihat nomor Market Lits 

dan tanggal Ordernya, Kemudian di inputkan kedalam sistim sesuai 

barang yang di pesan melalui Market List. 

5. Melakukan pengambilan barang Store Request (SR) di gudang yang 

sudah disetujui oleh Kepala Bagian yang bersangkutan. 

6. Melakukan Iventarisasi 

Kegiatan ini dilakukan pada setiap akhir bulan yaitu untuk 

pemeliharaan dan kestabilan barang secara fisik dengan barang yang 

ada di sistem. Apakah barang tersebut sudah balance atau belum untuk 

selanjutnya di cek oleh Cost Control. 

Pembahasan : 

1. Membuat Purchase Request (PR) menggunakan sistem Realta Global 

a) Login atau masuk ke sitem dengan menggunakan nama pengguna 

dan password pengguna.  

 

Gambar 3.1 Tampilan Login 

 



b) Setelah masuk ke sistem pilih menu LOG-ST dan klik Transactin, 

lalu pilih Purchase Request. 

Gambar 3.2 Menu Purchase Request 

c) Setelah masuk Purchase Request lalu akan masuk form 1 dan klik 

Add New untuk menambahkan item. 

Gambar 3.3 Menu Add New 



d) Dikarenakan pada pembahasan ini kita akan membuat Purchase 

Request untuk pengorderan bahan makan maka masuk pada uraian 

kolom Note dengan kalimat misalkan MS FOOD. 

Gambar 3.4 Kolom Note 

 

e) Pilih Product/Expenditure 

Gambar 3.5 Kolom Product/Expenditure 



f) Pilih kategori sesuai dengan keinginan misalkan Kacang Mix Nut 

Dua Kelinci 75g, kemudian klik Ok 

Gambar 3.6 Menu Category Product 

 

g) Setelah itu pilih Quantity untuk menentukan banyak barang dan 

harga barang.  

Gambar 3.7 Menu Quantity 



h) Kemudian isi Quantity sesuai jumlah  yang diinginkan. Selanjutnya 

klik Save, Return lalu Print.   

Gambar 3.8 menu Quantity 

 

i) Kemudian Aprovel berkas tersebut pada bagian yang berkaitan 

antara lain Manager Departement yang bersangkutan, Manager 

Accounting, dan juga General Manager. 

Gambar 3.9 Tampilan berkas Purchase Requeest 



2. Mencetak Receiving Record (RR) 

a) Masuk menu LOG-RCV kemudian klik pada Transaction 

Gambar 3.10 Menu LOG-RCV 

 

b) Kemudian pilih Receiving Rocord 

Gambar 3.11 Menu Receiving Record 

 



c) Setelah masuk Receiving Record maka akan masuk ke form 1 dan klik 

Add New untuk menemabahkan item. 

Gambar 3.12 Form Add New 

d) Pilih Type sesuai dengan kategori, sebagai contoh Receiving Record 

disini menggukan Type GENERAL. 

Gambar 3.12 Kolom Type 

 



e) Masukan tanggal sesuai dengan tanggal Market List dan nota suplyer 

terbaru. 

Gambar 3.13 Kolom Tanggal 

 

f) Setelah itu selanjutnya masukan nama Supplyer. 
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Gambar 3.14 Kolom isi Supplier 

 



g) Kemuian masukan Document No. Atau Nomor Market List dan pada 

kolom Note isi dengan Nomor Market List dan nama Supplier, Lalu 

klik Save. 

Gambar 3.15 Kolom Note 

 

h) Setelah klik Save maka akan tampil form baru lagi yaitu form Add 

detail RR 

Gambar3.16 Menu Request No. Market List 

 



i) Kemudian klik Process 

Gambar 3.17 Tombol Process 

 

j) Kemudian klik Quantity untuk melihat dan mencocokan harga barang 

sesuai dengan nota Supplier. 

Gambar 3.18 Menu Quantity 

 



k) Setelah cek harga sesuai. Selanjutnya klik Modify dan ceklis Draft dan 

klik Save. 

Gambar 3.19 Menu Draft 

 

l) Selanjutnya tinggal Print dan mencetak Receiving Record. 

Gambar 3.20 Menu Print 

 



m) Hasil Receiving Record yang selanjutnya di tanda tangani oleh 

departement yang terkait. 

Gambar 3.21 Cetak Receiving Record 

 

3.1.3 Kendala yang dihadapi 

Dalam melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Emersia Hotel 

& Resort penulis mendapatkan beberapa kendala yang cukup membuat 

penulis sedikit kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh 

pembimbing PKL. Kendala-kendala yang penulis alami saat melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan di Emersia Hotel & Resort sebagai berikut : 

Berkas-berkas yang berkaitan dengan Market List, Purchase Order, 

Receiving Record sayang tidak tersusun rapih dan hanya di susun di kardus 

berkas tanpa adanya tempat kusus yang di jadikan penyimpanan berkas, tentu 

saja hal seperti ini kurang begitu efesien. Misalnya ketika akan mencari 

berkas Purchase Order ketika akan dibutuhkan, pegawai membutuhkan 

setidaknya 30 sampai 60 menit untuk mencarinya, hal ini  tentunya akan 

memakan waktu yang cukup lama dan menguras tenaga yang cukup banyak. 

 

 

 

 



3.1.4 Cara mengatasi kendala 

Berdasarkan masalah yang penulis alami maka penulis menyarankan 

sebuah solusi pembuatan solusi sebuah peng-arsipan sederhana untuk 

menyimpan berkas-berkas penting, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

dalam proses pencarian berkas data yang di butuhkan. 

Arsip menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

adalah “Rekman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media 

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang 

dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga 

pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan 

perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Menurut Zulkifli Amsyah, (2003), Mendefinisikan bahwa Prosedur 

kearsipan adalah urutan langkah untuk menyelesaikan  pekerjaan 

bersngakutan sejak permulaan sampai selesai. Prosedur kearsipan terdiri dari 

prosedur permulaan dan prosedur penyimpanan. Prosedur permulaan untuk 

surat masuk meliputi kegiatan-kegiatan administrasi pencatatan, 

pendistribusian dan pengolahan. Dan prosedur permulaan untuk surat keluar 

meliputi administrasi pembuatan surat, pencatatan dan pengiriman. Prosedur 

penyimpanan untuk surat masuk dan surat keluar adalah sama , yaitu meliputi 

kegiatan pemeriksaan, mengindeks, mengkode, menyortir dan meletakkan. 

Sebagaimana diketahui di Indonesia pada saat ini terdapat tiga cara pencatatan 

dan pengendalian surat yaitu dengan menggunakan perangkat buku agenda, 

kartu kendali dan takah (tata naskah). Buku agenda beserta perangkatnyua 

umumnya masih banyak digunakan diberbagai kantor, terutama kantor yang 

kecil dan perusahaan swasta. Kartu kendali beserta perangkatnya sudah mulai 

banyak digunakan pada departemen-departemen kantor pemerintah dan 

beberapa bank. Taskah beserta perangkatnya sudah banyak dipergunakan 

dilingkungan perkantoran departemen Hankam, jajaran-jajaran Abri dan 

Departemen perhubungan. 



Berikut adalah rancangan sederhana Flowcart Diagram yang menggambarkan 

pengarsiapan berkas-berkas yang diusulkan penulis. 

3.1.5 Flowcart Diagram yang berjalan 

Flowcart Diagram merupakan sebuah diagram dengan simbol-simbol garis 

yang menyatakan aliran algoritma atau proses yang menampilkan langkah-

langkah yang disimbolkan dalam bentuk kotak, beserta urutannya dengan 

menghubungkan masing-masing langkah tersebut menggunakan tanda panah. 

 

Gambar 3.2.2 Flowcart Diagram Pengarsiapan 

 

 



3.2 Pelaksanaan PKL : MUBIN SETIA SANJAYA, NPM 14312436 

3.2.1 Bidang Kerja 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Engineering 

sebagai Engineering (Maintenance/teknisi) bertanggung jawab untuk 

pelaksanaan perawatan dan perbaikan serta melakukan detail check list semua 

peralatan gedung agar perawatan dapat dilaksanakan dengan sempurna 

sehingga tetap dalam kondisi yang baik dan prima. 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan di Emersia Hotel & Resort di bagian Engineering. 

   Prosedure kerja Administrasi Engineering, yaitu: 

1. Bersama dengan crew lainnya melakukan pembersihan areal kantor 

engineering. 

2. Melihat program kerja harian yang tertera di papan informasi. 

3. Memberikan informasi kepada departement terkait yang berhubungan 

dengan program kerja harian engineering. 

4. Memeriksa dan menghitung jumlah pemakaian material yang terpakai hari 

sebelumnya untuk dicatat dalam kartu stock barang. 

5. Mencocokkan jumlah barang yang terpakai dengan kondisi stock barang. 

6. Melaporkan kepada supervisor tentang jumlah dan kondisi stock barang. 

7. Mengambil barang dari gudang jika persediaan telah menipis. 

8. Mengumpulkan log book equipment setiap shift hari sebelumnya untuk 

diperiksa dan dianalisa oleh Supervisor dan Departement Head. 

9. Mengontrol kedatangan barang sesuai dengan purchase order yang ada. 

10. Menerima barang sesuai dengan prosedure yang berlaku diperusahaan. 

11. Membuat surat – menyurat dan melakukan proses administrasi lainnya 

jika diperlukan. 

12. Memeriksa ulang semua peralatan dan material kerja untuk diletakkan 

kembali ketempat semula dengan memperlihatkan kebersihan dan 

keparihan areal penyimpanan barang dan penyimpanan peralatan. 

13. Menjaga kebersihan areal kerja, kantor dan gudang engineering 



 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan Praktik kerja lapangan di Emersia Hotel & Resort 

dimulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017. Dalam 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan  banyak di bantu oleh para 

staff yang ada di bagian Engineering dalam hal pekerjaan. Kegiatan yang 

penulis laksanakan pada Emersia Hotel & Risort adalah  

Property ( Penambahan baru volume barang, baik penggantian atau     

pengadaan barang baru sesuai dengan perencanaan tahunan, waktu pemakaian 

atau hal yang skala besar dan bersifat urgent ). 

a. Mengunakan form property dan form order permintaan barang. 

b. Harus dicantumkan nama barang, spesifikasi yang jelas, volume barang, 

alasan pengadaan, perkiraan harga barang, waktu pengadaan. 

c. Harus dilampirkan berita acara pemeriksaan yang di tandatangani 

pimpinan operasional dan pimpinan accounting/keuangan. 

d. Ditanda tangani oleh pihak operasional dan keuangan disetujui oleh : 

Direktur Teknik, Direktur keuangan, dan Direktur utama. 

e. Setelah form property di setujui maka dilakukan proses administrasi 

pengadaan barang oleh department accounting dan keuangan yang 

hasilnya harus diklarifikasi ulang oleh department terkait yang 

menyangkut spesifikasi barang, harga, waktu pengadaan, jaminan 

garansi,/ warranty dan ditanda tangani oleh pihak operasional, 

accounting dan pihak purchasing/supplier dalam berita acara klarifikasi, 

sehingga tidak ada penyimpangan perjanjian yang telah disepakati. 

f.    Proses pengadaan barang dan penyelesaian harus sesuai dengan berita 

acara klarifikasi dan diperiksa oleh pihak operasional dan keuangan. 

Setelah pekerjaan selesai maka pihak purchasing/supplier harus 

membuat berita acara serah terima kepada pihak operasional dan ditanda 

tangani oleh Department Operasional terkait, Department Engineering ( jika 

berhubungan dengan masalah teknik ), General manager dan Department 

accounting/keuangan. 



Selain itu penulis juga melakukan kegiatan di bidang lain, diantaranya : 

a. Bagian Pengadaan : 

Mendata stok barang, barang keluar dan barang masuk 

b. Bagian Fungsional : 

1. Penginstalan autocad 

2. Sharing data  

3. Input data kegiatan 

4. Troubleshoot pc 

5. Pemasangan lcd dan proyektor 

 

3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

a. Bagian  Pengadaan 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian 

Pengadaan, penulis mengalami kendala pada proses pencarian  data barang 

dan pendataan barang keluar serta barang masuk.  Sehingga pada saat 

ingin mengeluarkan barang dilakukan pencarian data stok barang dan 

barang yang pertama masuk dari sekian banyak data barang yang ada 

terlebih dahulu. Hal itu menyebabkan lamanya untuk mencari barang yang 

akan dikeluarkan sehingga pekerjaan dapat dikatakan kurang efisien dalam 

waktu pengerjaan. 

 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

a.  Bagian Pengadaan 

Berdasarkan uraian kendala yang dihadapi penulis bermaksud 

memberikan bantuan dengan memberikan saran untuk membuat System 

aplikasi penyimpanan data barang serta pengeluaran barang dengan 

metode FIFO (First In First Out) . Sehingga System yang diharapkan dapat 

mempermudah, mempercepat dan menghasilkan informasi yang lebih 

akurat.  



Menurut Jogiyanto (2005) , sistem berasal dari bahasa latin “ 

Systema “ dan bahasa Yunani “ Sustema “ yang berarti “ satu kesatuan 

yang atas komponen atau elemen – elemen yang dihubungkan bersama 

bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi ”.  

Sistem adalah sekelompok komponen yang saling berhubungan , 

bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan menerima input 

serta menghasilkan output dalam proses informatika yang teratur . 

Dari defenesi sistem diatas , dapat disimpulkan bahwa sistem 

 adalah  satu jaringan yang saling memiliki keterkaitan antara bagia 

dan prosedur – prosedur yang ada terkumpul dalam satu organisasi 

untuk melakukan kegiatan serta untuk mencapai suatu tujuan tertentu . 

Menurut Jogiyanto ( 2005 ) , aplikasi adalah penggunaan dalam 

suatu komputer , instruksi ( instructiom ) atau pernyataan ( statement ) 

yang disusun sedemikian rupa sehingga computer dapat memproses 

input menjadi output . 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia ( 2005 ) , Aplikasi adalah 

penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang 

menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. 

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Aplikasi 

adalah seperangkat bagian – bagian yang saling berhubungan yang 

penerapannya berasal dari rancangan sistem untuk mengolah data yang 

menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu 

untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan secara efesien. 

Dengan adanya System Aplikasi ketika mencari atau menyeleksi data 

barang sehingga menjadi suatu kelompok yang terurut dengan cepat. 

Dengan adanya System Aplikasi berguna untuk Meningkatkan 

aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para 

pemakai. Dan dengan adanya System Aplikasi  akan  lebih mudah staff  



lebih efisien dalam waktu dan ketepatan untuk melakukan 

pengeluaran barang 

 

Berikut adalah    Proses Flowcart Diagram Pengadaan barang yang di 

usulkan penilis. 

3.2.5 Flowcart Diagram yang berjalan 

 

Gambar 3.2.3 Flowcart Pengadaan barang 

 



Dari Gambar tersebut dapat dilihat bahwa gambar tersebut merupakan 

flowchart Fifo. Flowchart di mulai dari masukkan data barang, lalu 

data barang diperoses, setelah itu minta tanggal pembelian, jika tidak 

ada maka akan kembali ke data barang dan jika ada data barang 

diperoses berdasarkan tanggal awal, kemudian lihat data persediaan, 

jika tidak ada maka stock penambahan barang diperoses, jika ada 

maka proses pesanan barang keluar dari tempat pinyimpanan barang 

pada sistem komputer setelah itu masukkan pesanan barang yang telah 

dipesan, selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Selama mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Emersia Hotel & 

Resort, menghasilkan dua kesimpulan antara lain : 

1. Sistem yang digunakan pada Emersia Hotel & Resort sangat mudah dipelajari 

dan mudah digunakan oleh User / penggunannya. 

2. Dengan mudahnya pengoperasian sistem yang ada dapat mempermudah 

proses pekerjaan dalam permintaan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh 

setiap Departement 

3. Komputer dan sistem yang ada pada Department sangat berperan penting 

dalam proses pendistribusian data dan informasi ke Department lainnya. 

 

4.2 Saran 

Selama mengikuti kegiatan PKL penulis sebagai peserta PKL memberikan 

saran diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Agar dicarikan solusinya pada sistem agar lebih mempermudah proses 

permintaan barang antara proses Purchace Request dan Purchase Order tidak 

memakan waktu yang lama pada alur prosesnya sehingga tercapainya 

efisiensi waktu dalam operasionalnya. 

2. Lebih meningkatkan pada Maintenance/perawatan berkala pada sistem dan 

jaringan yang ada dan juga mengawasi dengan baik sehingga ketika terjadi 

akan terjadi gangguan pada layanan sistem dapat di atasi denga segera agar 

tidak terganggunya operasional. 

3. Untuk sistem Rapsody yang dipakai agar di adakanya pengajuan revisi 

aplkasi ke Vendor sistem agar sistem tersebut bisa mengubah/ memodifikas 

kekliruan kesalahan terjadi pada waktu membut Purchase Request. 

Mencari sistem pengganti yang bisa di beli dan di miliki oleh pihak hotel sendiri 

agar dapat mempermudah pekerjaan operasinal dan juga penghematan biaya 

penggunaan sistem. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (Agung Setio Nugroho 

14312327) 

 

 



Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (Agung Setio Nugroho 14312327) 

 

 

 

 



Lampiran 2. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ( Agung Setio Nugroho ) 

 

 

 

 



 

Kegiatan  Praktik Kerja Lapangan ( Agung Setio Nugroho ) 

 

 

 



 

Lampiran 3. Mencetak Receiving Record 

 

 

   



 

Lampiran 4. Dokumen Berita Acara 

 

  

 



 

Lampiran 5. Daftar hadir Praktik Kerja Lapangan (Mubin Setia Sanjaya) 

 

 

  



 

Daftar hadir Praktik Kerja Lapangan (Mubin Setia Sanjaya) 

 

 

 



 

Lampiran 6. Kegitan Praktik Kerja Lapangan (Mubin Setia Sanjaya) 

 

 

  



 

Kegitan Praktik Kerja Lapangan (Mubin Setia Sanjaya) 

 

 



Lampiran 7. Dokumen look book work order 

 

 

Lampiran 8. Dokumen Purchase Requisition untuk Dept. Engineering 

 

 

 



Lampiran 9. Dokumen Inventory Dept. Enginnering  

 

Lampiran 10.  Gudang Dept. Engineering 

 



 


