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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk
mengenal dunia kerja beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau
hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu
perusahaan atau instansi selama 2 bulan. PKL juga merupakan sarana dalam
proses pembentukan kompetensi bagi mahasiswa sebagai tenaga kerja profesional
nantinya. Laporan PKL ini, menyajikan kegiatan pelaksanaan kerja, temuan
kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang
dihadapi di perusahaan PT Jasa Prima Indokencana Tanjung Bintang yang
bergerak di bidang retester tabung gas LPG 12 kg dimulai tanggal 10 bulan April
sampai Juni 2017.
Pelaksanaan PKL terfokus pada divisi administrasi di mana divisi ini
memiliki satu tim yang bertugas membuat laporan kegitan dan berita acara secara
rutin. Kendala yang dihadapi secara garis besar adalah kurang tersedianya
fasilitas, pembuatan berita acara pengecekan pemeliharaan tabung yang masih
bersifat manual. Hal tersebut membuang banyak waktu untuk pengarsipan berita
acara dan surat setiap bulan.
Untuk itu perlu adanya penambahan fasilitas seperti komputer untuk
mempercepat pengerjaan yang lebih efisien dan menggunakan alat Coating
Tickness Gauge atau alat untuk mengukur ketebalan cat yang terhubung pada
sistem aplikasi di perangkat komputer/laptop. Dengan demikian proses
penginputan dapat lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan data yang lebih
akurat. Serta dibutuhkan pula database untuk menyimpan berita acara setiap
bulannya agar mudah dalam pencarian pada saat di butuhkan.
Kata Kunci : PKL, PT Jasa Prima Indokencana.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Praktik Kerja
Lapangan Universitas Teknokrat Indonesia (2017), Fakultas Teknik dan 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). Objek kajian
program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan
yang menjadi mitra program PKL. Program PKL merupakan akumulasi dari
kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di FTIK 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 kegiatan yang terpadu dari
seluruh pengalaman belajar sebelumnya kedalam program pelatihan berupa
kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah
dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah
bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu
syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir
perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). FTIK Universitas Teknokrat Indonesia
memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses
pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional.
Program PKL didukung dengan perencanaan yang sistematis dan terarah. (Tim
Penyusun, 2017).
Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa Prima Indokencana,
yang berlokasi di Jalan Ikan Mas No. 6 desa Sukanegara Tanjung Bintang
Lampung Selatan untuk mengetahui tentang sistem yang berjalan pada perusahaan
atau instansi tersebut. Teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat
secara langsung dipraktikkan di PT Jasa Prima Indokencana terutama yang
berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan,

bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga
teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

1.2

Maksud Dan Tujuan PKL
Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diberikan Universitas

Teknokrat Indonesia, khususnya pada Program Studi S1 Informatika Fakultas
Teknik & Ilmu Komputer (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 :

Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah :
1.

Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Informatika,
Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK).

2.

Mengaplikasikan teori yang didapat oleh mahasiswa dibangku perkuliahan,
khususnya ilmu komputer.

3.

Mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja.

4.

Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana bekerja
dan bersikap di dunia kerja.

5.

Mahasiswa dapat mempelajari

yang menjadi tugasnya pada saat

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berlangsung.

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah :
1.

Mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan kerja yang ada di PT Jasa
Prima Indokencana.

2.

Mahasiswa mampu menerapkan atau mengimplementasikan teori yang
didapat oleh mahasiswapa disaat kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia.

3.

Mahasiswa dapat mengetahui proses kerja yang ada dibidang bagiannya
masing-masing.

1.3 Kegunaan PKL
1.3.1 Bagi Mahasiswa
1.

Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh
dibangku kuliah dengan praktik yang nyata didunia kerja dan
masyarakat.

2.

Menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang
sesungguhnya.

3.

Mahasiswa

dapat

memahami

apa

yang

dikerjakan

dalam

perusahaan/instansi tempat PKL.
4.

Dengan melaksanakan PKL mahasiswa dapat menyelesaikan laporan
akhir praktik kerja lapangan, karena dengan terjun langsung ke dalam
dunia kerja, mahasiswa dapat mengetahui apa saja masalah-masalah
yang terjadi di dalam perusahaan/instansi yang terkait.

1.3.2 Bagi Akademik
1.

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan
ilmu komputer, sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa.

2.

Memperluas pengenalan Universitas Teknokrat

Indonesia serta

mempererat kerjasama antara Akademik dengan perusahaan/instansi
yang bersangkutan.

1.3.3 Bagi Perusahaan
1.

Dapat

memberikan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan
pembangunan dalam bidang pendidikan.
2.

Dapat membantu pekerjaan didalam perusahaaan/instansi dimana
mahasiswa melaksanakan PKL.

3.

Mempererat kerjasama antara perusahaan/instansi dengan akademik
yang bersangkutan.

1.4

Tempat PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasa Prima Indokencana.

Jarak tempuh yang dapat dilalui berkisar ±45menit. Dimana disini kelompok kami
yang terdiri dari 2 mahasiswa di bagian Administrasi.
1.

Mahasiswa yang ditempatkan bagian Administrasi :
a.

b.

Nama

: M.Gilang Erlangga

Npm

: 14312274

Nama

: Achmad Galih Zatmico

Npm

: 14312303

Bagian Administrasi adalah bagian yang berhubungan dengan pembuatan
berita acara serah terima tabung, penginputan data valve tabung, membuat
laporan untuk dikirimkan melalui E-mail pada kantor pusat yang berada di
kota Palembang Sumatera Selatan. Dan mengatur keluar masuknya tabung
gas LPG 12 kg, valve dan alat perusahaan.

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester

genap tahun 2016 – 2017 selama dua bulan, yang di mulai pada tanggal 10 April
2017 sampai dengan 3 Juni 2017. Jadwal kerja yang dilaksanakan selama PKL
adalah mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Jam masuk kerja mulai
pukul 09.00 WIB, waktu istirahat mulai dari pukul 12.00 - 13.00 WIB, dan waktu
keluar kerja pukul 16.00 WIB.

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
PT Jasa Prima Indokencana merupakan perusahaan yang bergerak dibidang

retester/pemeliharaan pengecatan tabung 12 kg, 50 kg, dan yang terbaru 5,5 kg
sejak tahun 1997. PT Jasa Prima Indokencna berkomitmen di bidang retester
/pengecatan tabung dan mengafkir tabung-tabung yang tak layak digunakan lagi.
Beralamatkan di Jalan Ikan Mas No 06 desa Sukanegara Tanjung Bintang
Lampung Selatan. PT Jasa Prima Indokencana bekerja sama dengan PT Pertamina
di bagian retester tabung yang akan dilakukan pembugaran. Kami bekerja sama
dengan PT Masula Agung Garbhamas yang sebagai SPBE tabung–tabung yang
kami retester diambil dari PT Masulaagung Garbhamas. PT Jasa Prima
Indokencana didirikan oleh Dr. Hery sebagai direktur utama. Bapak Yusup sebagai
kepala marketing dan sebagai kepala gudang PT Jasa prima Indokencana,
PT Jasa prima Indokencana mengambil tabung-tabung 12 kg dan 50 kg dari
PT Masulaagung Garbhamas yang setiap harinya 500 tabung LPG dan akan di
kembalikan kepada PT Masulaagung Garbhamas, yang tabung–tabung di dapatkan
dari agen–agen LPG PT Masulaagung Garbhamas.

2.2

Tujuan Didirikan Perusahaan
Setiap perusahaan yang didirikan di suatu daerah mempunyai dampak

kepada masyarakat di sekitarnya. Pemerintah Daerah dan Negara, yang terlibat
dari perannya dalam peraturan bisnis, sosial dan ekonomi baik langsung maupun
tidak langsung dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya.
Begitu pula khususnya PT Jasa Prima Indokencana dampak positif yang
dilakukannya antara lain:

2.2.1 Tujuan Sosial
1.

Penyerapan tenaga Kerja
Dengan didirikannya perusahaan memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk bekerja di PT Jasa Prima Indokencana mengurangi
tingkat pengangguran di daerah sekitar perusahaan.

2.

Jaminan Kesejahteraan Bagi Karyawan
Dalam usaha mendukung produktifitas kerja yang tinggi dari
karyawannya, PT Jasa Prima Indokencana juga membangun dan
memberikan fasilitas sebagai berikut :
a.

Pengadaan kantin karyawan, tempat ibadah.

b.

Perlengkapan keselamatan kerja.

c.

Mengikut sertakan karyawan dalam program BPJS (Badan
Penyelenggara

Jaminan

Sosial)

yang

meliputi

kecelakaan,

kematian, tunjangan hari tua dan ketenagakerjaan sesuai UndangUndang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian.
d.

Memberikan kesempatan kepada para pelajar dan mahasiswa untuk
melakukan kunjungan perusahaan, magang dan penelitian maupun
praktik kerja lapangan.

2.2.2 Tujuan Ekonomi
PT Jasa Prima Indokencana selalu berusaha untuk memenuhi permintaan PT
Masulaagung Garbhamas dengan berusaha menjaga kualitas retester tabungtabung LPG 12 kg dan 50 kg. Upaya ini dilakukan dengan Sumber Daya Manusia
yang merupakan hal utama untuk menghasilkan suatu kualitas retester yang
terbaik. Dari hasil retester itulah didapat suatu pengaruh yang bersifat ekonomis
antara lain :
1.

Pemasukan Kas Bagi Negara
Dengan didirikannya PT Jasa Prima Indokencana, pemerintah mendapat
penambahan pemasukan kas Negara. Hal ini dapat terjadi karena setiap

pembangunan perusahaan dikenakan pajak bumi dan bangunan.
2.

Kesempatan Lapangan Pekerjaan
Pengaruh lain yang secara tidak langsung dirasakan oleh masyarakat
adalah terbukanya lapangan kerja dalam perekrutan karyawan.

2.3

Visi dan Misi Perusahaan

2.3.1 Visi
Menjadikan PT Jasa Prima Indokencana mitra PT. Pertamina bagian retester
tabung LPG yang kualitas dan kuantitas tabung LPG sehingga bisa bersaing
dengan retester luar dan dapat kepercayaan masyarakat.
2.3.2 Misi
1)

Supaya mendapatkan ISO 2000

2)

Menggunakan karyawan yang berkualitas dan terpercaya

3)

Menggunakan alat dan mesin yang sesuai standar nasional indonesia
(SNI).

2.4

Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

2.4.1 Fungsi dan tanggung Jawab
1) Direktur Utama
Direktur utama adalah pemilik utama perusahaan dan jasa yang di
jalani.
2) Direktur
Direktur Adalah yang bertanggung jawab penuh perusahaan di
bawah direktur utama.
3) Marketing
Marketing adalah ujung tombak yang menjadikan suatu perusahaan
akan meraih kesuksesan atau kemunduran, marketing mempunyai tugas
utama yaitu menjual produk atau jasa dari suatu perusahaan yang
mempunyai target pasar sesuai dengan yang telah ditentukan oleh
perusahaan tersebut.
4) Kepala Produksi
Kepala produksi atau Head Production adalah sebuah posisi yang
bertanggung jawab atas segala permasalahan yang berkaitan dengan
produksi dari sebuah perusahaan.
Seorang kepala produksi merupakan kepala bagian produksi
mengkoordinir pekerja di bawahnya untuk bekerja sesuai job
description masing-masing pekerja.
•

Bertanggung jawab atas persiapan dan proses produksi.

•

Menjaga kebersihan produk dalam proses produksi.

•

Cekatan dalam menjaga mutu produk.

•

Menjaga mutu peralatan produksi, bahan baku, hingga
pengemasan.

•

Mengawasi semua kegiatan prosesproduksi, mengkoordinir dan
mengarahkan setiap bawahanya untuk bekerja sesuai job desc.

•

Mengawasi dan mengevalasi seluruh kegiatan produksi agar dapat
mengetahui kekurangan dan penyimpanan/kesalahan sehingga
dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya.

5) HRD (Human resources development)
Dalam Bahasa Indonesia berarti pengembangan sumber daya
manusia mempunyai tugas mengembangkan sumber daya manusia atau
pekerja dalam perusahaan.
Tugas utama HRD adalah untuk membuat semua karyawan di
suatu perusahaan ataupun organisasi mampu memaksimalkan
kemampuan terbaik setiap individu karyawan untuk melayani
perusahaan secara lebih baik.
6) HSE (Healt Safety Environment)
HSE adalah manager kesehatan dan keselamatan pekerja pada
perusahaan. Perusahaan yang memilik HSE atau K3 jika perlu di
apresiasikan karena sebab ini langkah nyata untuk membuat penerapan
program K3 mengenai tugas dan tanggung jawab HSE yaitu.
•

HSE

harus

memastikan

bahwa

perusahaan

secara

efektif

melakukan program K3. K3 adalah Kesehatan Keselamatan Kerja.
•

Tujuan utama pelaksanaan K3 adalah untuk memastikan system
program K3 berjalan dengan baik sehingga kerugian yang
diakibatkan kecelakaan kerja dapat dihindari.

7) LOGISTIK
•

Melakukan pengadaan barang dan atau jasa yang diperlukan para
unit kerja lain guna mendukung pelayanan dan oprasional
perusahaan.

•

Melakukan analisis kebutuhan pengadaan barang dan atau jasa
yang di minta para unit kerja lain guna memenuhi pengadaan
barang dan atau jasa.

8) PURCHASING
Purchasing adalah suatu departemen yang dimana segala sesuatu
pembelian, negosiasi harga, pembuatan po (Purchasing Order) work
permint, advent payment, IA/EA, dan lainnya. Tugas Purchasing antara
lain:
•

Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan
material yang dibutuhkan.

•

Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material dan
memastikan tanggaln pengiriman material.

•

Melakukan

koordinasi

dengan

pihak

supplier

mengenai

kelengkapan dokumen.
9) OPERATOR
Operator adalah jabatan atau posisi dalam suatu perusahaan,
individu/pekerja baik itu pria atau wanita yang mengoperasikan mesin
atau peralatan di suatu pabrik, juga dikenal sebagai operator mesin.
Tugas umum operator adalah memproses atau mengelola suatu
produk/barang dari suatu barang bahan/baku diolah hingga menjadi
berbentuk dan sesuai dengan keperluan (bahan jadi).
10) TRANPORTIR
Tranportir adalah pengendara atau seorang distribusi barang jadi
yang tadi nya dari perusahaan dan di hantarkan kepada konsumen.
11) QC (Quality Control)
•

Memantau perkembangan semua produk yang di produksi pada
perusahaan.

•

Bertanggung jawab Quality Control memperoleh kualitas dalam
produk dan jasa perusahaan.

•

Membuat analisis catatan sejarah perangkat dan dokumentasi
produk sebelumnya untuk referensi di masa mendatang.

12) MEKANIK
Mekanik bertugas memperbaiki mesin dan onderdil mesin pada
perusahaan dan melakukan pengecekan mesin perawatan mesin pada
perusaan.
13) SECURITY
Security adalah pengaman atau penjaga seluruh area perusahaan
agar menjadikan keamanan perusahaan terjamin.

2.5

Kegiatan Umum Perusahaan
Memelihara atau mengecat ulang tabung-tabung LPG 12 kg, 50 kg, 5,5 kg,

yang setiap hari dikerjakan di PT Jasa Prima Indokencana adalah tabung 12 kg dan
12 kg bright gas. Dengan langkah awal yaitu pengambilan tabung LPG di PT
Masulaagung Garbhamas Bandar Lampung sebanyak 250 buah tabung yang akan
dilakukan pemeliharaan atau pengecatan ulang. Masuk kedalam gudang akan
dilakukan pengecekan dan penimbangan berat tabung yang masih layak pakai atau
tidak dapat digunakan lagi dan berkarat. Setelah itu dilakukan pengecekan isi
tabung yang masih ada isinya akan dibuang dan dilepas valve tabung.
Dalam sehari PT Jasa Prima Indokencana memelihara atau mengecat ulang
tabung mencapai sebanyak 500 tabung. Setelah dilakukannya pengecekan tabung
akan didata valve tabung atau kode seri tabung yang layak dan tidak layak dipakai.
Tabung yang masih layak akan dilakukan pemeliharaan masuk ke mesin pembersih
cat, dihilangkan cat awalnya menjadi tanpa cat kembali dan nantinya akan masuk ke
proses pengecatan yang dilakukan oleh karyawan PT Jasa Prima Indokencana
dalam pengecatan tabung dikerjakan oleh tiga karyawan dan tabung dilakukan
mengecat 3 lapisan cat.
Tabung yang sudah melewati proses pengecatan akan bergerak kedalam
mesin oven masuk ke dalam proses pengopenan/pengeringan cat tabung LPG agar
cat tabung cepat mengering.

Tabung-tabung tersebut akan ditimbang beratnya kembali dan dipasang valve-

valve kembali dan dilakukan pengecekan ketebelan tabung atas, tengah, dan bawah
tabung layak atau tidak dalam pengecatan serta masuk standar tebal pengecatan
tabung atau tidak. Sebelum dilakukan pengepakan di atas kendaraan truk akan di
lakukan penyablonan tabung yang sesuai desain dari Pertamina dan tabung yang
selanjutnya akan diantar ke PT Masulaagung Garbhamas.
Pada kegiatan perusahaan dalam pembersihan dan pengecekan tabung yang
layak untuk di restester dapat dilihat pada gambar 2.2 di bawah ini:

Gambar 2.2 Pembersihan dan Pengecekan Tabung

Setelah pembersihan dan pengecekan tabung yang layak untuk di retester
akan dilakukan pengecatan tabung dengan 3 tahap dan dapat dilihat pada gambar
2.3.

Gambar 2.3 Pengecatan Tabung

Untuk proses penyablonan merk atau jenis tabung di lihat pada gambar 2.4

Gambar 2.4 Penyablonan Tabung

Setelah dilakukan penyablonan tabung akan ditimbang berat dan
pengecekan ketebalan cat pada tabung yang terlihat pada gambar 2.5.

Gambar 2.5 Penimbangan Berat Dan Pengecekan Ketebalan Cat Tabung

Jika tabung lulus uji ketebalan tabung akan di distribusikan ke PT
Masulaagung Garbhamas yang terlihat pada gambar 2.6.

Gambar 2.6 Pendistribusian Tabung

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1. PELAKSANAAN PKL:
M.GILANG ERLANGGA, NPM 14312274
3.1.1. Bidang Kerja
Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Jasa Prima
Indokencana, penulis ditempatkan bagian Administrasi dibawah bimbingan Bapak
Agus Setiawan, bagian administrasi ini mempunyai tugas yang sangat penting
dimana semua laporan dan berita acara yang berhubungan dengan gas LPG yang
akan dicat dan setelah dicat maupun laporan tentang valve, dan tes ketebalan gas
yang setelah selesai dicat dibuat dibagian administrasi. Bidang kerja bagian
Administrasi dapat dilihat pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1 Bidang kerja M.Gilang Erlangga
Penempatan Bagian
Bagian Administrasi

Tugas yang dilaksanakan
-

Membuat berita acara

-

Mengecek ketebalan cat

3.1.2. Pelaksanaan Kerja
Selama penulis melakukan PKL di PT Jasa Prima Indokencana pada bagian
administrasi mempunyai tugas untuk membuat membuat berita acara dan mengecek
ketebalan cat. Kegiatan selama melakukan praktik kerja lapangan di bagian
administrasi sebagai berikut:
1.

Membuat berita acara
Penulis membantu pegawai selama proses pembuatan berita acara serah

terima tabung, pengiriman, dan penyerahan tabung untuk dijadikan laporan setiap
harinya. Membuat berita acara serah terima tabung yang dilakukan olah pegawai
adalah dengan cara mendapatkan laporan dari kepala gudang yang berisi berapa
banyak tabung yang dikeluarkan pada hari tersebut untuk diserahkan kepada agen.
Dan berita acara untuk penyerahan tabung yang berisi tentang PT Masulaagung

Garbhamas bergerak dibidang SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji) yang
mengirim tabung untuk dicek pemeliharaannya kepada PT Jasa Prima
Indokencana. Berita acara pengiriman tabung yang berisi tentang berapa banyak
tabung yang telah selesai dicek berserta nama sopir mobil pembawa tabung yang
akan dikirim menuju SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji). Berita acara
serah terima tabung LPG dari PT Masulaagung Garbhamas dengan PT Jasa
Primaindokencana dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Hasil berita acara serah terima tabung
Berita acara penyerahan tabung gas LPG yang dilakukan oleh PT
Masulaagung Garbhamas kepada PT Jasa Prima Indokencana yang bertujuan
untuk pengecekan ulang apakah masih layak untuk digunakan atau tidak. Serta
dilakukan pengecetan ulang pada tabung gas LPG dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Gambar 3.2 Berita acara penyerahan tabung
Tabung gas LPG yang telah selesai dilakukan pengecekan ulang dan telah di
cat ulang maka dilakukan pengiriman oleh PT Jasa Prima Indokencana kepada PT
Masulaagung Garbhamas dan dibuatkan berita acara pengiriman tabung. Berita
acara pengiriman tabung dapat dilihat pada Gambar 3.3.

Gambar 3.3 Berita acara pengiriman tabung

2.

Mengecek dan mendata ketebalan cat tabung
Penulis diminta oleh pegawai untuk mengecek berapa ketebalan cat tabung

yang telah selesai dicat. Adapun ketebalan cat yang diminta adalah tabung bagian
atas, tengah, dan bawah. Setelah selesai mendapatkan data kemudian dibuatkan
berita acara hasil pemiliharaan tabung, kemudian dicatat hasil dari ketebalan cat
atas, tengah, dan bawah di berita acara pemeliharaan tabung. Tabung gas LPG
yang telah selesai di cat maka akan dilakukan tahapan pengecekan ketebalan cat
pada bagian atas tabung gas LPG dan dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.4 Bagian atas tabung
Pada tahapan pengecekan ketebalan cat tabung pada bagian tengah tabung
dapat dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Bagian tengah tabung

Pada tahapan pengecekan ketebalan cat tabung pada bagian tengah tabung
dapat dilihat pada Gambar 3.6.

Gambar 3.6 Pengecekan bagian atas tabung
Hasil dari seluruh data yang telah di cek ketebalan catnya di buatkan berita
acara yang dapat dilihat pada Gambar 3.7.

Gambar 3.7 Hasil pemeliharaan dan pengecatan tabung
3.1.3. Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala-kendala yang dihadapi penulis pada saat melakukan
tugasnya yaitu :
1.

Kurangnya fasilitas seperti komputer dan alat cetak, sehingga tahap
pembuatan berita acara dapat menyebabkan memperlambatnya proses
kerja pagawai.

2.

Proses pembuatan berita acara pengecekan pemeliharaan tabung yang
masih bersifat manual dan membuang banyak waktu. Seperti contoh, pada

saat pemeliharaan ketebalan cat tabung secara manual setiap hari dan
kemudian harus memindai hasil dari pengecekan ketebalan cat pada
tabung. Setelah itu admin juga diharuskan mengirim file menuju kantor
retester / tes ulang dan pengecetan tabung pusat. sedangkan pendataan
yang sama persis juga harus dilakukan dengan komputer untuk memeriksa
ketebalan cat tabung yang kemudian hasilnya akan dikirim pula menuju
retester tabung pusat. hal ini membuat kerja rutinitas sangat tidak efesien.
3.1.4. Cara Mengatasi Kendala
Adapun cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan cara
sebagai berikut :
1.

Penulis menyarankan untuk menambah fasilitas seperti komputer dan alat
cetak, agar pegawai PT Jasa Prima Indokencana akan berjalan sesuai
dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.
Menurut

Robert

H.

Blissmer

(1984-1985)

dalam

buku

“Instructor’s Manual to Accompany Computer mannual”, komputer
adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas
seperti menerima input, memproses input sesuai dengan programnya,
menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan
output dalam bentuk informasi.
Komputer yang dibutuhkan untuk membantu dalam proses
pembuatan berita acara sebagai berikut :
1. Hardware
a.

Prosessor

: Intel Core i3

b.

Harddisk

: 500 GB

c.

RAM

: 2 GB

d.

VGA

: 1 GB

e.

Monitor

: 19 inch

f.

Casing

: Simbadda

2. Software
a.

Sistem Operasi Windows 7

b.

Microsoft office

3. Printer
Printer yang dapat membantu untuk mencetak hasil dari pekerjaan
sebaiknya menggunakan printer yang memiliki kecepatan cetak ratarata 20 ppm.
2.

Penulis

menyarankan

bagi

pegawai

bagian

Administrasi

untuk

menggunakan alat Coating Tickness Gauge yang terhubung pada sistem
aplikasi

di

perangkat

komputer/laptop.

Dengan

demikian

proses

penginputan dapat lebih mudah dan cepat untuk menghasilkan data yang
lebih akurat.
Menurut Jogiyanto (2005), dalam buku “Analisis Perancangan
Sistem Informasi”, sistem berasal dari bahasa latin “Systema” dan dari
bahasa Yunani “Sustema” yang berarti satu kesatuan yang atas komponen
atau elemen-elemen yang di hubungkan 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
output dalam proses informatika yang teratur.
Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2005), dalam
buku “Penerapan Aplikasi”, aplikasi adalah penerapan dari rancang
sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan
bahasa pemrograman tertentu.
Oleh karena itu untuk mengatasi kerja rutinitas yang tidak efisien
dibutuhkan penambahan komputer, alat cetak dan sistem aplikasi yang
dapat memudahkan pegawai untuk bekerja lebih cepat dan lebih efisien.

3.2

PELAKSANAAN PKL:
ACHMAD GALIH ZATMICO, NPM 143112303

3.2.1

Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis ditempatkan di

bagian administrasi, dibawah bimbingan Bapak Agus Setiawan dan pekerjaan nya
meliputi pembuatan berita acara serah terima tabung pengimputan data valve tabung
dan membuat laporan untuk kantor pusat yang berada di kota Palembang Sumatera
Selatan. Dan mengatur keluar masuknya bahan dan alat perusahaan. Bidang kerja
penulis dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2 Bidang kerja Achmad Galih Zatmico
Penepmatan Bagian
Bagian Administrasi

Tugas yang dilaksanakan
-

Mendata valve

-

Mengetik surat

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Di bagian administrasi penulis mengerjakan dalam pembuatan berita acara
dalam harinya yang terjadi di dalam perusahaan PT Jasa Prima Indokencana. Pada
saat melaksanakan praktik Kerja Lapangan (PKL) pekerjaan rutin yang dilakukan
setiap harinya antara lain:
1.

Membuat berita acara serah terima tabung LPG dengan agen PT
Membuat berita acara serah terima tabung yang telah diberikan kepada `
agen-agen yang telah berlangganan.

2.

Menyeleksi tabung yang bocor, rusak, atau afkir.

3.

Membuat berita acara hasil pemeliharaan tabung.

4.

Tabung yang telah selesai dicat akan dicek ketebalan cat atas, tengah, dan
bawah.
Ceklist harian retester.
Membuat laporan tentang tabung yang telah selesai pemeliharaan dan telah
siap di kirim.

5.

Mengecek data valve yang baik dan rusak .

6.

Membuat tanda terima tabung LPG.
Tabung LPG kosong yang akan dicek pemeliharaannya di PT Jasa Prima

Indokencana akan dibuatkan surat tanda terima bahwa PT Jasa Prima
Indokencana telah menerimanya.
7.

Membuat surat pengiriman barang gas LPG yang telah selasai dicek
pemeliharaannya

akan

dikirim

kembali

menuju PT Masulaagung

Garbhamas.
8.

Membuat berita acara pengiriman barang.
Membuat surat pengiriman barang tentang siapa yang membawa dan
kendaraan apa yang di kendarai serta berapa banyak tabung yang dibawa.

9.

Membuat berita acara penyerahan tabung.
Berita acara yang dibuat adalah berita acara penyerahan tabung LPG dari
PT Masulaagung Garbhamas yang akan di retester di PT Jasa Prima
Indokencana.

10.

Menyetempel atau memberi cap disurat dan berita acara yang telah dibuat.

11.

Menyusun kembali semua berita acara dan surat yang telah selesai
dikerjakan dan siap untuk diserahkan ke kantor pusat di Palembang.

3.2.3

Kendala Yang Dihadapi
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis mendapat kendala

dalam pengarsipan berita acara dan surat setiap bulannya dan terkadang lupa
menyimpan file, sehingga akan memakan waktu dan tidak menutup kemungkinan
file hilang.

3.2.4 Cara Mengatasi Masalah
Berdasarkan uraian kendala yang dihadapi penulis bermaksud mengusulkan
saran untuk membuat database penyimpanan data secara digital berbasis web
menggunakan php dan mysql. Semua dokumen yang setiap bulannya discan akan
disimpan pada database. Sehingga database yang diharapkan mempermudah dan
mempercepat menghasilkan informasi yang lebih akurat.

Menurut Stephens dan Plew (2000), database adalah mekanisme yang
digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Informasi adalah sesuatu yang

kita gunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengguna
dapat menyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi
harus mudah diambil. Kriteria dapat digunakan untuk mengambil informasi.Cara
data disimpan dalam basis data menentukan seberapa mudah mencari informasi
berdasarkan banyak kriteria. Data pun

harus mudah ditambahkan ke dalam

basisdata, dimodifikasi, dan dihapus.
Dengan adanya database ketika menyeleksi data sehingga menjadi suatu
kelompok yang terurut dengan cepat. Hal inilah yang ahirnya dapat menghasilkan
informasi yang dibutuhkan secara cepat pula. Dan dengan adanya database
pegawai akan lebih mudah untuk mencari data sehingga akan lebih efisien dalam
waktu dan ketepatan pencarian data.

3.2.4.1 Contoh Database
Dalam database ini menu login hanya dapat dilakukan oleh admin saja
dan contoh desain menu login dapat dilihat pada gambar 3.8.

Gambar 3.8 Login Database

Setelah login akan masuk ke menu utama atau beranda database yang
dapat dilihat pada gambar 3.9.

Gambar 3.9 Menu Beranda Database

Jika kita ingin melihat data kita pilih surat masuk atau menu yang ada di
beranda dan data-data kita yang tersimpan seperti pada gambar 3.10.

Gambar 3.10 Menu Isi Databases

BAB IV
PENUTUP
4.1

Kesimpulan

Adapun simpulan yang dapat diambil selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan (PKL) di PT Jasa Prima Indokencana Tanjung Bintang adalah sebagai
berikut :
1. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah salah satu program untuk
menerapkan ilmu yang sudah didapat pada saat perkuliahan, serta
memberikan gambaran nyata tentang penerapan ilmu dan teori ditempat
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
2. Mengetahui tentang proses atau prosedur kerja yang ada pada PT Jasa
Prima Indokencana sesuai dengan bagian masing-masing.
3. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja,
kerjasama, tingkah laku etika dan emosi.
4. Pada bagian Administrasi tugas pokok adalah yang bertanggung jawab
dalam pembuatan laporan dan berita acara tentang gas LPG yang telah
selasai di cek pemeliharaannya.
4.2

Saran
Berdasarkanhasilpembahasan dari pelaksanaan PKL, maka penulis yang

telah diuraikan pada bab sebelumnya dengan solusi pemecahan masalah yang ada
maka didapat beberapa saran sebagai berikut :
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL pada PT Jasa Prima
Indokencana dapat menguasai Ms.Office.
2. Dalam melakukan pekerjaan mahasiswa perlu kosentrasi, ketelitian pada
saat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.
3. Mahasiswa harus mampu bersosialisasi dan memiliki kemampuan
berkomunikasi baik lisan maupun tulisan.
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