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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana bagi mahasiswa untuk 

menerapkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa 

yang didapat dalam pembelajaran dikampus dan mahasiswa juga diharapkan untuk 

mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. Pada Laporan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini, diperoleh beberapa kegiatan pelaksanaan kerja, menemukan 

beberapa kendala atau masalah, dan memberikan solusi terhadap kendala atau 

solusi yang dihadapi oleh Hotel Horison Lampung selama 2 bulan dimulai dari 

tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan 9 September 2018. 

 Penempatan mahasiswa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada instansi atau 

perusahaan ini yaitu di bagian IT dan Store Keeper, kegiatan yang dilakukan 

diantaranya mengganti access point, membu at laporan tagihan telepon, membuat 

signage, memperbaiki CCTV, memperbaiki komputer yang bermasalah, menerima 

barang dari supplier, menyiapkan pesanan barang tiap departemen. 

 Setelah melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan penulis mendapat 

pengalaman bagaimana membuat laporan tagihan telepon, memasang access point, 

menerima barang dari supplier dan meningkatkan sikap professional yang 

diperlukan untuk memasuki dunia kerja. 

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan, Hotel Horison Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia 

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 pengetahun di instansimaupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. 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 kegatan 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 

memebuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL 

merupakan saran strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi 

mahasiswa sebagai tenaga professional. Program PKL didukung dengan 

perencanaan yang sistematis dan terarah. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Hotel Horison Lampung yang 

berlokasi di Jalan Kartini Nomor 88 Tanjung Karang, Bandar lampung untuk 

mengetahui tentang system yang berjalan pada perusahaan atau instansi tersebut. 

Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung 

dipraktekkan di Hotel Horison Lampung terutama yang berhubungan dengan 

komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang 
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dipelajari sama dengan yang ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut 

dapat dilaksanakan dengan baik. 

1.2 Maksud dan Tujuan PKL 

Program PKL yang diberikan Universitas Teknokrat Indonesia, khususnya 

pada Program Studi S1 Informatika FTIK sebagai upaya mahasiswa untuk 

beradaptasi dengan dunia kerja, serta melihat secara nyata dunia kerja yang 

sesungguhnya sehingga mahasiswa mampu mengasah kemampuan dan 

keterampilan kerja. Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan PKL antara 

lain : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di 

Hotel Horison Lampung, 

2. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah di Universitas 

Teknokrat Indonesia, 

3. Mendapatkan pengalaman langsung dari tempat pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) sebelum terjun ke dunia kerja yang 

sesungguhnya, 

4. Mampu berorientasi dan mampu bersosialisasi di lingkungan di Hotel 

Horison Lampung.  

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

Manfaat yang diperoleh mahasiswa karena melakukan Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan 

masyarakat, 

2. Menambah pengalaman serta wawasan tetang dunia kerja yang 

sesungguhnya, 

3. Mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi. 

4. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan bersosialisasi dengan ruang 

lingkup kerja 
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1.3.2. Bagi Universitas 

Manfaat yang diperoleh Universitas karena melakukan Praktik Kerja 

Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Praktik Kerja lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa 

pada saat melaksanakan PKL, dan setelah lulus dari Universitas 

Teknokrat Indonesia, 

2. Memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia serta 

mempererat kerjasama antara Universitas dengan perusahaan/instansi 

yang bersangkutan. 

 

1.3.3. Bagi Instansi/Perusahaan 

Manfaat yang di peroleh instansi/perusahaan karena menerima mahasiswa 

melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas serta ikut memajukan 

pembangunan dalam bidang Pendidikan, 

2. Dapat membantu pekerjaan di dalam perusahaan/instansi dimana 

mahasiswa melaksanakan PKL, 

3. Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktik Kerja Lapangan di laksanakan di Hotel Horison Lampung yang 

berlokasi di Jl. Kartini No. 88, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Jika di tempuh 

dari Universitas Teknokrat Indonesia berjarak 6,9 Km dengan waktu kurang lebih 

18 menit. 
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Gambar 1.1. Alamat Hotel Horison Lampung 

Sumber : (Maps, 2018) 

 

1.1 Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilakukan pada semester 

pendek (Genap) tahun ajaran 2018/2019 yang dimulai pada tanggal 09 Juli 2018 s/d 

09 September 2018 atau sekitar 45 hari aktif,  yang dilaksanakan di Hotel Horison 

Lampung, dengan waktu kerja yaitu jam kerja hari senin sampai hari jum’at pada 

pukul 08.00 – 17.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

     

2.1 Sejarah Perusahaan 

 

Sejak didirikannya pada tahun 1970, PT. Metropolitan Development 

mempunyai 52 anak perusahaan yang beraneka ragam. Sekarang ini ruang lingkup 

bisnis dari Grup Metropolitan berkembang secara profesional dan bertaraf 

internasional, dimana sektor usaha yang digeluti tidak hanya di bidang properti saja 

melainkan bidang industri,  pariwisata, perdagangan, kesehatan dan manajemen 

keuangan. Adapun kunci  kesuksesan  Grup Metropolitan sendiri adalah 

Leadership Role (Management MGM, 2016). 

Pendiri Grup Metropolitan adalah: Ir. P. Ciputra, H. Subagja Prawata, Ir. Budi 

Brasali, Drs. H. Budiman Kusika, Ir. Soekrisman, Ir. Secakusuma, SE dan Ir. Ismail 

Sofyan. Ketujuh pendiri ini berkomitmen bahwa negara Indonesia mempunyai daya 

pontensial yang cukup baik sebagai tempat yang ideal untuk dikunjungi dan 

menjadi tempat tinggal (Management MGM, 2016). 

Kesuksesan Grup Metropolitan pada masa ini tidak lain adalah terjalinnya 

kerja sama yang baik antara anak perusahaannya yang salah satunya adalah  

PT. Metropolitan Land yang mempunyai unit usaha berupa Hotel Horison Bekasi 

dan Mall Metropolitan Bekasi. Selain itu perusahaan ini juga bergerak di bidang 

perumahan seperti  Perumahan   Menteng Metropolitan, Plaza Tambun, Permata 

Metropolitan, Taman Metropolitan dan Puri Metropolitan (Management MGM, 

2016). 

Hotel pertama yang dibangun oleh Grup Metropolitan adalah Hotel Horison 

Jakarta pada tahun 1975. Inilah cikal bakal jaringan hotel lokal Horison, yang 

kemudian  disusul dengan pembangunan Hotel Horison Bandung pada tahun 1989 

dan dioperasikan  pada tahun 1991 (Management MGM, 2016). 

Hotel Horison Lampung sebagai hotel yang baru beroperasi di pusat kota 

Bandar Lampung menawarkan banyak fasilitas yang dapat dinikmati oleh tamu. 
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Hotel bintang tiga dan sekarang menunggu keputusan untuk naik level hotel bintang 

empat dibawah 

Manajemen Metropolitan Golden Management ini mengakomodasi kebutuhan 

bisnis dan juga sangat menunjang kebutuhan berlibur bersama keluarga. Dengan 

fasilitas 150 kamar dan suite room, ruang pertemuan dan ballroom dengan kapasitas 

hingga 800 orang, pusat kebugaran, kolam renang, restoran masakan Cina, Malabar 

Coffee Shop serta Putri Lounge (Horison Lampung, 2016). 

2.2. Visi dan Misi 

2.2.1. Visi 

Menjadi jaringan hotel terkemuka dan terpercaya di Indonesia dan Asia 

Tenggara. 

2.2.2. Misi 

Memberikan Manfaat lebih bagi stakeholders melalui produk berkualitas dan 

layanan profesional yang ramah guna mengangkat budaya setempat sebagai citra 

diri dan kebanggaan group. 

1. Makna Visi (Terkemuka) 

Makna kata Terkemuka didalam visi Hotel Horison adalah : 

1. Produk berkualitas sesuai spesifikasi 

2. Harga yang wajar / kompetitif 

3. Serah terima tepat waktu 

4. Pelayanan konsumen yang memuaskan 

2. Makna Visi (Terpercaya) 

Makna kata Terpercaya didalam visi Hotel Horison adalah : 

1. Memenuhi Janji 

2. Tidak Berbohong 

3. Melaksanakan Amanat 

2.3. Struktur Organisasi 

2.3.1. Struktur Organisasi Hotel Bintang 3 

Hotel Horison berbintang 3 memiliki 10 organisasi diantaranya sebagai 

berikut : 

1. General Manager 



7 
 

 

2. Secretary 

3. Sales Manager 

Didalam organisasi Sales Manager diantaranya : 

1. SE    : Sales Executive 

2. SL ADM   : Sales Administration  

4. Accounting Manager  

Didalam organisasi Accounting Manager diantaranya : 

1. BOO KPR   : Book Kipper 

2. INC AUD   : Income Audit 

3. GC   : General Cashier 

4. AP   : Account Payable 

5. AR   : Account Receivable 

6. COS CRL  : Cost Control 

7. EDP   : Electronic Data Processing 

8. COL  : Collector 

9. RCV  : Receiving 

10. STO   : Store 

5. HR Manager 

Didalam organisasi HR Manager diantaranya : 

1. SCT SPV  : Security Supervisor 

2. T&D  : Training & Development 

3. SCT SFT LDR : Security Shift Leader 

4. P&E RLS  : Personal & Employee Relation 

5. SCT   : Security 

6. Chef 

Didalam organisasi Chef diantaranya : 

1. CDP  : Chef De Parties 

2. ADM  : Administration 

3. STW SFT LDR : Steward Shift Leader 

4. COOK  : Cook 

5. COO HELP  : Cook Helper 
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7. F & B Manager 

Didalam organisasi F & B Manager diantaranya : 

1. BQT COD  : Banquet Coordinator 

2. RST &RS SPV : Restaurant & Room Service Supervisor 

3. BAR  : Bartender 

4. RST CAP  : Restaurant Captain 

5. RS CAP  : Room Service Captain 

6. BQT SPV  : Banquet Supervisor 

7. BQT CAP  : Banquet Captain 

8. ADM  : Administration 

9. WAI  : Waiter 

10. ORD TKR  : Order Taker 

8. Executive HSKPR 

Didalam organisasi HSKPR di antaranya : 

1. FLO SPV  : Floor Supervisor 

2. PA SPV  : Public Area Supervisor 

3. LDY SPV  : Laundry Attendant 

4. ADM  : Administration 

5. ROM BOY  : Room Boy 

6. HK / LDY ODR LKR : Housekeeping/Laundry Order Taker 

7. HSM  : Houseman 

8. POL ATD  : Pool Attendant 

9. LN/UNF ATD : Linen/Uniform Attendant 

10. LDY ATD  : Laundry Attendant 

9. FO Manager & Night Manager 

Didalam organisasi FO Manager & Night Manager di antaranya : 

1. FD SPV  : Front Desk Supervisor 

2. GRO  : Guest Relation Officer 

3. BEL CAP  : Bell Captain 

4. RSV  : Reservation 

5. FDA  : Front Desk Agent 
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6. TLP OPR  : Telephone Operator 

7. ADM  : Administration 

8. BC CLR  : Business Centre Clerk 

9. BEL BOY  : Bell Boy 

10. APR  : Airport Representative 

11. DRV  : Driver 

10. Chief Engineer 

Didalam organisasi Chief Engineer di antaranya : 

1. ME SPV   : Mechanical & Electrical Supervisor 

2. RPR & MTN SPV  : Repair & Maintain Supervisor 

3. SR ME   : Senior Mechanic 

4. SR TEC   : Senior Technic 

5. STO & ADM  : Store & Administration 

6. HELP   : Helper 

7. HDM   : Handyman 

 

2.4. Kegiatan Umum Perusahaan 

2.4.1. Bentuk Kegiatan pada Hotel Horison Lampung 

Adapun kegiatan yang di lakukan oleh Hotel Horison  di antaranya : 

1. Kegiatan Mingguan 

Kegiatan mingguan yang di lakukan oleh Hotel Horison adalah : 

1. Setiap hari briefing karyawan hotel yang diwakili oleh setiap 

kepala department, 

2. Training karyawan setiap hari bergantian di setiap department, 

3. Melakukan senam bersama dan bersih - bersih hotel pada hari 

jumat di pagi hari, 

4. Membeli Barang Keperluan hotel langsung ketoko / pasar jika 

tidak ada dari supplier. 

2. Kegiatan Bulanan 

Kegiatan bulanan yang di lakukan oleh Hotel Horison adalah : 

1. Inventory barang - barang hotel dilakukan setiap satu bulan 

sekali. 
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2. Mengadakan menyebar brosur ( sales blizt ) dilakuna setip satu 

bulan sekali. 

3. Karyawan melakukan donor darah dilakukan dalam tiga bulan 

sekali. 

3. Kegiatan Tahunan 

Kegiatan tahunan yang di lakukan oleh Hotel Horison adalah : 

1. Outing yaitu rekreasi dari perusahaan yang di berikan ke 

karyawan agar tidak terlalu stres dalam bekerja 

2. Melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha juga sebagai bentuk 

berbagi ke sesama  

3. Mengadakan event 17 Agustus dalam rangka merayakan 

Kemerdekaan Republik Indonesia 

4. Audit yaitu evaluasi perusahaan dalam satu tahun 

 

2.5. Lokasi Hotel Horison Lampung 

Hotel Horison Lampung berlokasi di : 

 Alamat  : Jl. Kartini No. 88, Tanjung Karang, Bandar Lampung 

 Telepon : (0721) 8030515 

 E-mail  : info@horison-group.com 

 Website : http://www.horison-group.com 

 

2.6. Logo dan Makna Logo Hotel Horison 

Adapun logo dan makna logo dari Hotel Horison seperti berikut : 

 

Gambar 2.1 Logo Hotel Horison 

Sumber : (Horison Lampung, 2016) 

https://www.google.co.id/search?q=hotel+horison+lampung&oq=hotel+hoorison&aqs=chrome.1.69i57j0l5.5647j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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1. Warna abu-abu melambangkan aktifitas bisnis, kemudian lengkungan 

merupakan simbolisasi dari cakrawala dan warna emas mencerminkan 

nilai-nilai yang tinggi. 

2. Spot merah menggambarkan matahari terbit yang merupakan symbol 

harapan dan semangat kehidupat, dan merupakan penggambaran dari 

kehangatan dan ketulusan. 

3. Definisi dari logo horizon adalah mencerminkan nilai-nilai tinggi dalam 

memberikan pelayanan dengan kehangatan, ketulusan, dan berkembang 

tanpa batas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 DUDUNG RUDI SAPUTRA 

NPM 15312375 

3.1.1 Bidang Kerja 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Hotel Horison Lampung, 

penulis di tugaskan di staf  IT dan staf gudang (store) dimana penulis di rolling 

setiap satu minggu sekali di tempatkan di staf IT dan minggu berikutnya di 

tempatkan di staf gudang (store). 

Adapun bidang pekerjaan yang penulis lakukan selama melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) adalah : 

3.1.1.1. Bidang Kerja (Staf IT) 

Bidang kerja staf IT di antaranya adalah : 

1. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan 

staf  IT, 

2. Mendampingi membeli hardware IT, software dan hal – hal lain yang 

berhubungan dengan hal tersebut, 

3. Membuat signage, 

4. Membuat laporan tagihan telepon tiap departemen, 

5. Melakukan perawatan koneksi internet wifi. 

 

3.1.1.2. Bidang Pekerjaan (Store) 

Bidang kerja staff IT di antaranya adalah : 

1. Pendataan Barang yang mendekati kadaluarsa, 

2. Cek Bin Card Barang Store.

3. Cek Stock Barang di Chiller dan Freezer, 

4. Mendampingin Belanja Barang, 

5. Membantu Menerima Barang dari Supplier, 

6. Menyiapkan Pesanan Setiap Departemen. 
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3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

Sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), terlebih dahulu penulis 

di briefing oleh pembimbing dan di jelaskan kegiatan kerja, penulis di perkenalkan 

dengan para pegawai yang ada di Hotel Horison. Adapun pekerjaan penulis yang 

dilakukan adalah : 

3.1.2.1. Pelaksaan Kerja (Staf IT) 

Pelaksanaan kerja yang penulis lakukan di bagian staf IT di antaranya adalah: 

1. Memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT. 

Disini penulis membantu staff IT jika terjadi kerusakan atau masalah 

piranti komputer yang di alami seluruh karyawan hotel, contohnya 

penulis diberikan tugas untuk mengganti tinta printer canon di store 

(gudang). 

2. Mendampingi staf IT membeli hardware IT, software dan hal – hal lain 

yang berhubungan dengan hal tersebut. 

Sering kali terjadi masalah pada piranti komputer dan harus 

menggantinya sedangkan di gudang tidak menyediakan piranti yang di 

butuhkan untuk memperbaiki kendala yang sedang di alami, maka dari 

itu staf IT harus mencari di toko - toko yang mejual piranti yang di 

butuhkan, dan penulis pernah di ajak untuk membeli sebuah layar 

screen proyektor. 

3. Membuat signage  

Penulis sering di minta untuk mebuat signage menggunakan Software 

Adobe Photoshop. fungsi signage adalah untuk memberi informasi  

kepada pengujung untung mengetahui informasi event yang sedang 

berlangsung. 
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Gambar 3.1. Signage 

 

4. Membuat laporan tagihan telepon tiap departemen 

Pihak IT juga di tugaskan membuat laporan tagihan tagihan telepon  

seluruh departemen, dan seringkali penulis di minta membuatkan 

laporan tersebut. 

 

Gambar 3.2. Laporan Tagihan Telepon 

 

5. Melakukan perawatan koneksi internet wifi. 

Hotel Horison bekerja sama dengan 1XP sebagai provider wifi di Hotel 

Horison, pihak karyawan 1XP sering melakukan perbaikan dengan di 

temani oleh pihak IT dari Hotel Horison, kebetulan diwaktu penulis 

melaksanakan PKL di Hotel Horison pihak 1XP melakukan perbaikan 

dengan mengganti seluruh Access Point di seluruh gedung Hotel 

Horison, dan penulis diminta oleh pihak staff  IT Hotel Horison untuk 

membantu memasang Access Point di seluruh ruangan Hotel Horison 

dengan didampingi oleh pihak 1XP. 
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Gambar 3.3. Pemasangan Access Point 

 

3.1.2.2. Pelaksanaan Kerja (Store) 

Pelaksanaan kerja yang penulis lakukan di bagian staff IT di antaranya 

adalah: 

1. Pendataan Barang yang mendekati kadaluarsa 

Pendataan barang yang sudah mendekati kadaluarsa biasanya di 

lakukan setiap seminggu sekali atau ketika barang baru datang dari 

supplier. Pendataan barang yang sudah kadaluarsa, ini untuk menjaga  

kualitas makanan. Ini mengikuti aturan dari Dinas Kesehatan Kota 

Bandar Lampung, jika makanan sudah kadaluarsa itu sangat berbahaya 

untuk kesehatan jika tetap di komsumsi dengan pendataan itu barang 

yang sudah kadaluarsa akan di ganti dengan barang yang baru. 

2. Mengecek Bin Card Barang Store 

Bin card yang ada di store adalah data informasi yang ada di barangnya 

langsung, ketika barang ada penambahaan atau pengurangan maka bin 

card harus di isi sesuai fisik barang-barang di store. Adanya bin card 

ini memudahkan penulis dan karyawan untuk mengecek barang yang 

memiliki stok banyak dan stok sudah mau habis. dan penulis setiap hari 

di tugaskan oleh pihak staf gudang (store) untuk update bin card setiap 

kali ada barang masuk dan barang keluar dari store. 
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Gambar 3.4. Bin Card 

3. Cek Stock Barang di Chiller dan Freezer 

Chiller adalah ruangan pendingin yang di gunakan untuk menyimpan 

bahan makanan seperti sayuran, buah – buahan, dan beberapa jenis 

makanan yang memang harus di simpan pada suhu yang dingin dan 

freezer adalah ruangan pembekuan yang digunakan untuk menyimpan 

seperti daging, ikan, cumi – cumi, kepiting dan beberapa jenis daging 

yang mudah busuk jika tidak beku agar bahan-bahan tersebut bisa awet 

lebih lama. Pengecekan stok barang di chiller dan freezer bertujuan agar 

penulis dan staf bisa mendata barang masih cukup stok dan jika stok  

berkurang atau barang mau habis sehingga harus di tambah lagi untuk 

kebutuhan hotel supaya jika department membutuhkan barang store 

masih memiliki stok yang cukup. 

4. Belanja Barang 

Belanja barang ini apabila barang yang sudah dipesan oleh staf 

Purchasing tidak dikirim oleh supplier, sehingga penulis dengan 

karyawan bagian purchasing harus langsung mencari barang tersebut 

untuk memenuhi kebutuhan Hotel. 
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Gambar 3.5. Belanja di Keperluan Stok Store 

5. Menerima Barang dari Supplier 

Terima barang adalah  saat barang supplier datang dan bagian staf 

gudang mengecek barang apakah sesuai dengan pesanan atau tidak jika 

sudah sesuai barang di terima oleh staf karyawan store, dan ada 

beberapa jenis barang seperti sayuran yang masih terdapat tanah maka 

staff harus membersihkan barang tersebut agar barang yang yang masuk 

ke store sudah bersih dari kotoran, penulis membantu kegiatan tersebut 

dengan membantu membersihkan barang dan memasukan barang ke 

store jika barang sudah bersih.  

 

Gambar 3.6 Membersihkan Barang yang Datang 
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6. Menyiapkan Pesanan Setiap Departemen 

Menyiapkan Pesanan Setiap Department adalah dimana staf karyawan 

menyiapkan barang pesanan kebutuhan setiap department dan pihak 

departemen dapat mengambil langsung di store apa yang di butuhkan. 

 

3.1.3. Kendala Yang di Hadapi 

Pada proses PKL di Hotel Horison Lampung ada beberapa masalah yang 

penulis hadapi:  

1. Overload pengguna Wifi di Pool, Lobby, Resto 

Terjadinya overload dikarnakan di area pool, lobby dan resto sering 

terjadi overload pengguna karna terlalu banyaknya pengunjung atau 

pengguna, sering kali pengunjung mengeluh karna wifi sangat lambat, 

sedangkan di room kamar wifi tidak bermasalah. 

2. Printer Sering Tidak Jelas Dalam Mencetak Dokumen  

Ketika pegawai ingin mencetak  dokumen yang penting sering kali 

printer yang ada di Hotel Horison mengalami masalah seperti warna 

yang kurang pekat dan terdapat garis - garis di tulisan membuat 

dokumen hasil cetak tidak jelas dan itu sangat menggagu pekerjaan. 

3. Perbedaan Jumlah Barang di Maxial dan Gudang (Store) 

Maxial adalah software yang di gunakan oleh Hotel Horison untuk 

menyimpan dan mengelola semua data transaksi yang dilakukan oleh 

Hotel Horison. Perbedaan jumlah barang yang ada di Maxial dengan 

jumlah barang yang ada di Gudang, hal ini biasanya di sebabkan karena 

ada barang yang di ambil dari gudang (store) dan barang tersebut tidak 

tercatat dalam bin card. Mengingat pada akhir bulan pada saat 

melakukan invetori barang sering terjadi perbedaan jumlah barang di 

Maxial dengan jumlah barang di gudang (store), sehingga saat 

pengecekan barang di store terjadi kesulitan untuk mengetahui berapa 

barang yang keluar dan departmen mana yang mengambil barang 

tersebut. Sedangkan data yang terdapat di Maxial ini yang akan menjadi 



19 
 

 

data acuan pada saat melakukan inventori barang dan akan di laporkan 

kepada General Manager. 

 

3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Ada beberapa solusi yang penulis lakukan untuk masalah yang di hadapi pada 

Praktik Kerja Lapangan di Hotel Horison: 

1. Untuk mengatasi masalah overload pengguna di area pool, lobby dan 

resto penulis menyarankan menambah jumlah access point di area 

tersebut karna di area tersebut hanya memiliki 3 buah access point 

sehingga jika penggunjung terlalu banyak access point tidak bekerja 

dengan maksimal, mengingat karna satu buah access point menampung 

kurang lebih 15 sampai 20 user untuk bekerja dengan maksimal. 

2. Untuk masalah saat mencetak sebuah dokumen yang tidak jelas dan 

terdapat garis – garis sehingga membuat hasil cetakan terpotong-potong 

sehingga tidak jelas untuk dibaca, untuk mengatasi masalah tersebut 

penulis melakukan perawatan pada printer. 

Cara cleaning printer : 

1. Masuk menu Device & Printer melalui Control Panel, klik Start 

Menu > Control Panel >Device & Printer. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Jendela Device & Printer 

2. Pada printer yang dimaksud klik kanan lalu klik Printer 

Properties untuk membuka menu pengaturan printer, select 

printer > Klik kanan > Printer Properties. 



20 
 

 

 

Gamabr 3.8 Printer Properties 

3. Setelah muncul jendela Printer Properties, klik di tab 

Maintenance atau bila menggunakan bahasa indonesia 

Perawatan di ujung paling kanan. 

 

Gambar 3.9 Tampilan Jendela Printer Properties 

4. Perhatikan pojok kiri atas, terdapat dua buah menu pembersihan 

yang pertama Pembersihan untuk menghiangkan noda dan yang 

satu lagi Pembersihan tingkat dalam untuk melancarkan mulut 

semprot tinta, Klik Pembersihan untuk menghilangkan noda dan 

garis yang tidak di inginkan. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Tab Perawatan 
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5. Kemudian pilih catridge tinta mana yang ingin kita bersihkan, 

semua, warna atau hitam saja. Pilih dan selanjutnya klik 

Laksanakan. 

 

Gambar 3.11 Tampilan Jendela Pembersihan Kepala Cetak 

6. Tunggu hingga proses “Cleaning” selesai, biasanya hanya 

memerlukan waktu beberapa detik, selesai proses ditandai dengan 

muncul pilihan untuk memeriksa atau mencetak pola yang 

dihasilkan oleh cartridge. 

 

Gambar 3.12 Tampilan Jendela Antrean Cetak 

7. Setelah proses Cleaning atau pembersihan dilesai dilakukan, 

akan muncul pilihan apakah kita akan mencetak pola yang 

dihasilkan atau tidak. 
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Gambar 3.13 Tampilan Jendela Pemeriksaan Mulut Semprot 

8. Sebaiknya di cetak untuk melihat apakah pola yang dihasilkan 

sudah sesuai dengan kondisi normalnya. Jika di rasa sudah cukup 

klik Keluar, namun apabila dirasa kurang, bisa klik Cleaning 

untuk melakukan pembersihan sekali lagi. 

 

Gambar 3.14 Tampilan Jendela Pemeriksaan Pola 

3. Perbedaan barang di Maxial dengan gudang (store) untuk mengatasi 

kendala seperti ini, penulis menyarankan semua data harus sudah di 

backup ke dalam Microsoft Office Excel seperti barang yang masuk dan 

juga barang yang keluar sehingga pada waktu inventori data barang 

yang tersimpan pada Microsoft Office Excel bisa di gunakan untuk 

acuan data keluar dan data masuk, sehingga bin card tidak lagi menjadi 

data acuan untuk melakukan inventori dan pastikan pada  Store Request 

di beri tanda ceklis/centang antara barang yang sudah di input ke Maxial 

dan yang belum di input. 
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3.2. RENDRA PRASETIA 

NPM 15312467 

 

3.2.1. Bidang Kerja 

Bidang ini dikepalai oleh Chief Accounting, yaitu dipimpin oleh  Bapak Deni 

Saputra, yang bertugas untuk mengatur semua kegiatan yang ada di departemen 

Accounting seperti, pengeluaran ataupun pembelian dan membuat jurnal. Di dalam 

bidang Accounting  memiliki beberapa staf yaitu staf IT, staff Purchasing, staf Cost 

Control, staf Buyer, staf Store Keeper, staf Auditor dan staf Cashier. Tugas dari 

masing-masing staf tersebut adalah : 

3.2.1.1. Staf IT 

 Adapun yang bekerja sebagai staf IT yaitu Pak Hilman dan Pak Herdi, bidang 

kerja dari staf IT antara lain : 

1. Melakukan perawatan cctv yang terdapat pada hotel.  

2. Melakukan perawatan pada bagian server yang terdapat pada hotel. 

3. Melakukan perbaikan pada computer staf lain yang mengalami 

kerusakan ataupun error. 

4. Melakukan pengecekan WiFi setiap lantai.  

3.2.1.2. Staf Purchasing 

 Adapun yang bekerja sebagai staf Purchasing yaitu Pak Adi dan Pak Putu, 

bidang kerja dari staf Purchasing antara lain : 

1. Menyiapkan pesanan barang untuk persediaan di dalam store. 

2. Menyiapkan pesanan barang yang dibutuhkan oleh tiap departemen. 

3. Menginputkan data pesanan yang sudah diterima oleh hotel kedalam 

aplikasi Maxial. 

3.2.1.3. Staf Cost Control 

Adapun yang bekerja sebagai staf Cost Control yaitu Pak Irno, bidang kerja 

dari staf Cost Control antara lain : 

1. Mengatur proses inventory tiap bulan. 

2. Memastikan perhitungan inventory beserta bukti atau dokumen 

pendukung. 
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3. Mengawasi keluar masuknya barang. 

4. Bekerja sama dengan staf purchasing. 

3.2.1.4. Staf Store Keeper  

Adapun yang bekerja sebagai staf Store Keeper yaitu Pak Abdul, bidang kerja 

dari staf Store Keeper antara lain : 

1. Menyiapkan pesanan barang yang di pesan oleh tiap departemen. 

2. Melakukan pendataan stok yang tersedia 

3. Menerima barang dari supplier. 

4. Menginputkan data pesanan barang dari tiap departemen kedalam 

Maxial. 

3.2.1.5. Staf Cashier  

Adapun yang bekerja sebagai staf Cashier yaitu Bu Catur, bidang kerja dari 

staff Cashier antara lain : 

1. Melakukan pembayaran kepada supplier 

2. Menerima nota dari pembelian yang dilakukan oleh hotel 

 

3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan, penulis 

melakukan beberapa jenis kegiatan di antaranya sebagai berikut : 

3.2.2.1. Pelaksanaan Kerja sebagai Staf IT 

Pelaksanaan kegiatan selama masa Praktik Kerja Lapangan di staf IT 

diantaranya : 

1. Mengganti Access Point. 

Hotel Horison bekerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan 

internet 1XP yang berasal dari Riau. Pada saat penulis melaksanakan 

kegiatan PKL di Hotel Horison, pihak 1XP melakukan penggantian 

access point seluruh gedung. Disini penulis diminta oleh staff IT Hotel 

untuk membantu mengganti access point di Hotel Horison. 
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Gambar 3.15 Mengkoneksikan access point dengan controller 

2. Membuat laporan tagihan telepon tiap departemen. 

 

Gambar 3.16 Aplikasi Perekam Telepon Keluar 

3. Memperbaiki jaringan di bagian Front Office dan belajar menyambung 

kabel optik secara manual. 

Karena terjadinya gangguan pada jaringan di bagian Front Office, 

sehingga staff IT memanggil pihak 1XP untuk mengatasi masalah 

tersebut. Penulis membantu pihak 1XP memperbaiki jaringan di bagian 

FO dan disini penulis belajar cara menyambung kabel fiber optic secara 

manual. 
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4. Memperbaiki dan mengganti CCTV yang bermasalah. 

Pada saat penulis melaksanakan kegiatan PKL di Hotel Horison ada 

beberapa cctv yang bermasalah disana, sehingga penulis diminta oleh 

staff IT untuk membantu mengganti cctv. 

 

Gambar 3.17 Memperbaiki CCTV di area parkir 

5. Membuat signage yang digunakan untuk memberi informasi kepada 

pengunjung. 

Setiap event yang berlangsung di Hotel Horison staf IT harus membuat 

signage, disini penulis diminta untuk membuat signage. Signage adalah 

sebuah informasi tentang event yang sedang berlangsung sehingga 

pengunjung bisa mengetahui lokasi dari event yang sedang 

berlangsung. 

 

Gambar 3.18 Contoh Signage 
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6. Melakukan perbaikan pada printer yang bermasalah. 

Saat penulis melaksanakan kegiatan PKL di Hotel Horison ada 

beberapa printer yang bermasalah seperti tinta yang tidak keluar, 

ataupun hasil cetakan tidak jelas. Oleh karena itu penulis diminta untuk 

meperbaiki printer tersebut dengan cara melakukan Deep Cleaning 

pada printer. 

3.2.2.2. Pelaksanaan Kerja sebagai Staf Store Keeper 

Pelaksanaan kegiatan selama masa Praktik Kerja Lapangan di staf Store 

Keeper diantaranya : 

1. Menyiapkan pesanan dari tiap departemen. 

Menyiapkan pesanan tiap departemen adalah dimana staf store keeper 

menyiapkan barang pesanan kebutuhan setiap departemen dan pihak 

departemen yang memesan dapat mengambil langsung di store apa 

yang di butuhkan. 

2. Menerima dan mengecek barang dari supplier untuk kebutuhan stok di 

store. 

Barang  dari supplier datang dan bagian staf gudang mengecek barang 

apakah sesuai dengan pesan atau tidak jika sudah sesuai barang di 

terima oleh staf karyawan store, dan jika memang barang yang datang 

harus di bersihkan maka staff harus membersihkan barang tersebut 

supaya barang yang yang masuk ke store sudah bersih dari kotoran, 

penulis membantu kegiatan tersebut dengan membantu membersihkan 

barang dan memasukan barang ke store jika barang sudah bersih. 

3. Mendata barang yang keluar ataupun masuk ke dalam bin card. 

4. Melakukan pembelian barang yang stoknya sudah habis. 

5. Melakukan pengecekan stok yang ada pada store dan chiller. 
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3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian 

Accouting, penulis mengalami kendala seperti berikut : 

1. Sering terjadinya redudansi data pada aplikasi yang digunakan untuk 

merekam panggilan keluar. 

2. Perhitungan laporan dana keluar atau masuk pada aplikasi Maxial 

hanya bisa dilakukan tiap bulan, jika range-nya ditambah maka akan 

terjadi kesalahan dalam perhitungannya. 

3. Sering hilangnya gambar pada cctv yang diakibatkan oleh kurangnya 

penataan kabel pada ruang cctv. 

 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Adapun cara untuk mengatasi kendala yang ada diatas yaitu dengan cara : 

1. Untuk mengatasi redudansi data pada aplikasi perekam telepon keluar 

penulis menyarankan untuk diadakan penambahan fitur yang dapat 

mencegah terjadinya redudansi data, seperti memberikan primary key 

pada database yang digunakan untuk menyimpan data telepon keluar. 

2. Untuk mengatasi masalah kesalahan dalam perhitungan saat pengguna 

ingin membuat laporan tahunan, penulis menyarankan untuk meminta 

kepada pihak penyedia aplikasi Maxial untuk menambahkan fitur untuk 

melakukan perhitungan pertahun. 

3. Sering hilangnya gambar pada monitor pada ruangan cctv, penulis 

menyarankan untuk mengganti kabel coaxial yang sudah tidak layak 

pakai dan melakukan penataan kabel cctv. 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 

Secara umum, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan 

telah terlaksana dengan baik. Namun juga masih terdapat kekurangan. Faktor 

penyebab utama kekurangan tersebut adalah keterbatasan waktu. 

 Dari hasil Praktik Kerja yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan bahwa kegiatan PKL ini dapat: 

1. Penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang 

ada di Hotel Horison Lampung. 

2. Penulis telah memperoleh wawasan tentang pengalaman bagaimana 

membuat laporan tagihan telepon, memasang access point, menerima 

barang dari supplier. 

3. Penulis belajar untuk menumbuhkan dan meningkatkan sikap 

profesional yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja. 

4. Penulis dapat menerapkan ilmu yang telah di dapat sewaktu di bangku 

kuliah sesuai dengan latar belakang pendidikannya, seperti melakukan 

troubleshooting di komputer. 

4.2 Saran 

Setelah penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Hotel 

Horison Lampung, penulis ingin memberikan beberapa saran untuk mahasiswa 

yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Hotel Horison 

Lampung para mahasiswa diharapkan untuk menguasai beberapa program standar 

seperti Adobe Photoshop. Karena pada bagian IT di Hotel Horison akan membuat 

signage setiap harinya untuk memberi tahu kepada tamu acara yang sedang 

belangsung. Mahasiswa sudah menguasai Troubleshooting komputer dan dasar – 

dasar pengelolaan jaringan komputer, karena pelaksanaan kerja di bagian IT 

beorientasi pada perbaikan jaringan dan memperbaiki beberapa komputer yang 

bermasalah. 
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