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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau
masalah yang dihadapi di perusahaan PT Pahala Express Kantor Cabang
Bandarlampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 10 April 2017 hingga 03 Juni
2017.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian Customer Service,
kegiatan yang dilakukan menelpon dan menerima telpon dari pelanggan,
pengecekan keberadaan paket atau barang (tracking). Pada bagian Sales Counter,
kegiatan yang dilakukan yaitu penantaan barang serta menjaga barang agar tidak
terjadi kehilangan dan melayani pelanggan yang datang untuk mengirim paket
atau barang. Pada bagian IT atau EDP, penginputan data transaksi yang dilakukan
Point Of Sales sebagai pintu masuk data pertama untuk mencatat transaksi
penjualan dan penginputan status barang masuk (Incoming).
Pada bagian Customer Service perlunya penambahan karyawan di bagian
jasa pengiriman barang. Pada bagian Sales Counter perlunya penambahan server
pada setiap masing-masing kota agar tidak terjadinya gangguan dan jaringan yang
lambat pada saat penginputan resi serta pertukaran informasi dapat berjalan
dengan lancar. Pada bagian IT atau EDP perlunya pemisahan kertas resi yang
sudah di inputkan agar tidak terjadinya penginputan dua kali.
Kata Kunci : PKL, Pahala Express, Pelayanan.

j

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Berdasarkan pedoman (PKL FTIK, 2017) Fakultas Tehnik dan Ilmu Komputer
(FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia sebagai kampus yang mengedepankan
kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu
diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakanrealisasi tuntutan
tujuan Pendidikan Nasional. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu
Pengetahuan di Institusi maupun Perusahaan yang menjadi mitra program Praktik
Kerja Lapangan. Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang
telah di tempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan untuk melatih mental, sikap, pembentukan karakter yang kompeten di
bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah kegiatan yang terpadu
dari seluruh pengalaman yang telah di pelajari penulis sebelumnya di Universitas
Teknokrat Indonesia. PKL juga adalah salah satu satu syarat yang harus ditempuh
oleh mahasiswa untuk mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1).
Sistem Informasi atau sering disebut SI merupakan bidang pengelolaan teknologi
informasi yang mencakup bidang-bidang yang berhubungan dengan ilmu
pengetahuan dan penerapan teknologi informasi dalam suatu organisasi, baik
perangkat keras pada komputer, perangkat lunak pada komputer, hingga
pengolahan data-data komputer. Kebutuhan akan teknologi informasi sudah
menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari. Hampir semua kebutuhan harian
ditopang dengan menggunakan teknologi informasi.
Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan di PT Pahala Express
merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang di
Indonesia, yang beralamat di Jl Pangeran Antasari No.86 Ruko B Kedamaian,
Bandar Lampung. Sebagai perusahaan jasa pengiriman barang dan perdagangan
yang sedang berkembang pesat tidak mungkin tanpa memanfaatkan sistem
informasi contoh dengan adanya Website dari PT Pahala Express yang berisikan
informasi yang bisa langsung dilihat di gadget para pelanggan PT Pahala Express.
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Pada saat melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) penulis di
tempatkan pada beberapa bagian. Pada bagian Customer Service, kegiatan yang
dilakukan yaitu menelpon dan menerima telpon dari pelanggan, melakukan
pengecekan keberadaan paket atau barang (tracking), serta mengirim surat claim
via email kepada kantor pusat. Pada bagian Sales Counter, kegiatan yang
dilakukan yaitu melakukan penantaan barang serta menjaga barang agar tidak
terjadi kehilangan dan melayani pelanggan yang datang untuk mengirim paket
atau barang. Pada bagian IT atau EDP kegiatan yang dilakukan yaitu penginputan
data transaksi yang dilakukan Point Of Sales sebagai pintu masuk data pertama
untuk mencatat transaksi penjualan dan penginputan status proses pengentrian
data serta melakukan pengecekan barang masuk (Incoming).

1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Adapun maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu

diwujudkan dalam bentuk kegiatan kerja disuatu perusahaan. Selain itu Praktik
Kerja Lapangan (PKL) juga digunakan sebagai wadah untuk kegiatan mahasiswa
mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya,
karena pertumbuhan perekonomian yang meningkat, didukung pula oleh
tumbuhnya persaingan dibidang industri dan teknologi yang memaksa Sumber
Daya Manusia (terutama mahasiswa) untuk ikut terjun kedalam dunia industri,
bisnis dan perdagangan.
Tujuan diadakan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah:
1. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memilki kemampuan yang dapat
beradaptasi dengan dunia kerja.
2. Memberikan pengembangan pribadi bagi mahasiswa calon lulusan di dunia
kerja.
3. Mahasiswa mengetahui tentang produktivitas Perusahaan.
4. Dapat mengetahui perbandingan antara praktik kerja di lapangan dengan teori
yang dilakukan di perkuliahan.
5. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja yang
nyata.
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6. Sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk
mengikuti akhir perkuliahan jenjang Strata Satu (S1).

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Adapun manfaat yang kami dapat saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
antara lain:
1.3.1

Bagi Mahasiswa
1. Dapat mengetahui dan memahami penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang di dapat selama perkuliahan dalam bentuk praktik kerja
di perusahaan atau instansi.
2. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nyata.
3. Melatih kepribadian dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif,
etika dan mengontrol emosi dalam bekerja.
4. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah dalam
melakukan pekerjaan.

1.3.2

Bagi Universitas
1. Universitas Teknokrat Indonesia dapat membina hubungan kerja sama
yang baik dengan Perusahaan atau lembaga Instansi lain nya.
2. Meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia
menjadi lebih baik dan siap dengan dunia kerja.

1.3.3

Bagi Perusahaan
1. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga kerja dari mahasiswa
yang melakukan Praktik Kerja Lapangan.
2. Adanya bantuan kritikan dari mahasiswa yang paham tentang
kekurangan di Perusahaan.
3. Menjalin kerja sama yang baik dengan dunia pendidikan khususnya
dengan Universitas Teknokrat Indonesia.
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1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL)
PT Pahala Express merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
jasa pengiriman barang, yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari Ruko B No.86
Kedamaian, Bandar Lampung. Letak posisi perusahaan yang strategis dan berada
pada lingkungan yang ramai.
Berikut adalah gambar peta lokasi PT Pahala Express :

Gambar 1.1 Peta PT Pahala Express
Sumber : Maps (2017)
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1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
PKL dilakukan mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan 3 Juni 2017.
Selama 2 bulan yang dilakukan di PT Pahala Ekspress dengan waktu kerja dari
Senin sampai Sabtu, waktu kerja yang diterapkan selama melakukan PKL mulai
dari pukul 09:00 – 16:00 WIB. Untuk melihat kegiatan penulis selama
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah
ini.
Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
KEGIATAN
Pengenalan Lingkungan
Membuat Delevery Record
Membuat Surat Pengantar
Kiriman (SPK)
Customer Service
Sales Counter
Pelepasan Mahasiswa PKL

APRIL
1

2

3

MEI
4

1

2

3

JUNI
4

1

2

3

4
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
2.1 Sejarah Perusahaan
Sejak berdirinya pada tahun 1993, Pahala berperan penting di Indonesia
dalam industri pengiriman ekspress. Sebagai anggota pengiriman perusahaan
Asosiasi, Perusahaan Jasa Ekspres Indonesia (Asperindo) menyediakan kargo dan
logistik ke seluruh Indonesia dan Luar Negeri.
Pahala adalah anggota Pahala Group yang juga termasuk Pahala Kencana
transportasi dan Pahala wisata. Pahala memulai di Kudus Jawa Tengah pada tahun
1976 di mana jasa transportasi darat kami mulai berkembang pesat sehigga pada
tahun 1993 dipercayakan Pahala Kencana untuk didirikan.
Dengan adanya beberapa cabang dan agen penjualan di Sumatra, Jawa,
Madura, dan Bali pada tahun 2003 perusahaan dengan cepat tumbuh untuk
menutupi lebih dari 400 tujuan di Indonesia bersama dengan 200 negara di
seluruh dunia, didukung oleh ratusan armada transportasi. Saat ini, Pahala
mengungkapkan dengan kisaran luas jaringan di Indonesia dipercaya untuk
memberikan ribuan konsinyasi setiap minggu, ini bisa dimungkinkan hanya
karena kepercayaan pelanggan, iman , kehandalan, kecepatan, efisiensi dan
pengiriman tepat waktu.
Pada tahun 2006 sampai saat ini Pahala memiliki dorongan untuk berubah
menjadi lebih profesional dengan PT Pahala Express mengungkapkan sebagai
nama merek baru PT Pahala Express, perusahaan telah mengembangkan model
positioning yang positif dalam waktu pengiriman ekspres. PT Pahala yakin bahwa
meningkatkan kepuasan pelanggan dan layanan terpadu yang dapat dipercaya
adalah kunci untuk mencapai posisinya sebagai perusahaan pengiriman ekspres
terkemuka di Indonesia. Di dalam perkembangan situasi pergerakan bisnis yang
dinamis memacu Pahala Kencana untuk membuka beberapa bidang usaha baru,
diantaranya pada tahun 1993 PT Pahala Kencana mendirikan Jasa Titipan Pahala
Kencana yang kini berubah nama menjadi PT Pahala Express dan di tahun yang
sama Biro Perjalanan Wisata PT BPW Pahala Kencana pun berdiri yang
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kemudian lebih dikenal dengan nama PT Pahala Tour & Travel. Sedangkan untuk
bus kota usahanya dimulai pada tahun 1997 dengan mengoperasikan sejumlah
armada bus kota yang melayani beberapa rute padat di wilayah Jakarta.
Pengembangan usaha ke bus antar kota dalam propinsi dimulai pada tahun 1998
yang memulai rute jarak dekat antar kota dalam propinsi. Pada tahun 2000 PT
Pahala Kencana merambah bidang usaha transportasi Angkutan Pariwisata yang
meliputi penyediaan bus pariwisata dan kendaraan sewa.
Kebijakan Gubernur Jakarta pada tahun 2004 tentang penataan ulang sistem
transportasi dalam kota Jakarta berdampak pada keikutsertaan Pahala Kencana
dalam program Busway. Pada tahun 2005 dampak tarif murah pada bisnis
penerbangan Indonesia menjadikan tantangan baru. PT Pahala Kencana
mendirikan PT Nata Tours yang berkonsentrasi pada penjualan tiket penerbangan
dengan tarif murah dan pengembangan usaha dengan sistem franchise. Pahala
Kencana titipan sekarang dikenal dengan Pahala Express mengungkapkan telah
berkembang pesat sepanjang waktu keinginan PT Pahala untuk membuat Pahala
Express sebagai customer pertama segera akan terwujud tidak mudah bagi PT
Pahala untuk mencapai semua itu adalah penting untuk mengatakan bahwa apa
yang telah PT Pahala capai sampai hari ini dapat dicapai karena dukungan dari
grup, dari orang-orang yang mendukung untuk mengembangkan diri dengan etika
yang baik dan profesionalisme, tetapi bahkan lebih, meraka juga terus berjuang
untuk memberikan ide-ide baru dan inovasi dari strategi dalam menjalankan bisnis
ini. Menyempurnakan bisnis continue dan menjadi prioritas orang yang terlibat
dalam perusahaan. PT Pahala terus berusaha untuk membawa Pahala untuk
menjadi yang terbaik, pelayanan yang terbaik dipercayakan di negara-negara
untuk semua customer. PT Pahala bangga untuk memainkan peran besar di negara
ini.

2.2 Jenis Layanan PT Pahala Express
1. Internasional
Layanan internasional adalah salah satu layanan terbaik PT Pahala Express
yang memberikan paket atau barang melalui armada udara dan laut ke ratusan
negara di selruh dunia. Karena sistem komputerisasi lebih mudah untuk
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mempertahankan kemajuan pengiriman, karena secara khusus ditulis dan
terdaftar. PT Pahala Express untuk layanan Internasional juga menambahkan
keamanan tambahan untuk kenyamanan dan semua manfaat yang tersedia dengan
harga negoisasi.

2. Super Express
Super express adalah layanan PT Pahala Express yang tercepat dirancang
untuk customer yang menginginkan sebuah layanan pintu ke pintu dengan layanan
pengiriman tiba pada hari yang sama, menggunakan armada udara untuk kotakota tertentu di Indonesia. Uang kembali dijamin berlaku jika penundaan dalam
menerima titipan dengan maksimal penjemputan sebelum pukul 11:00 waktu
setempat setiap hari.

3. Prima Express
Prima Express adalah layanan yang memberikan dokumen paket dengan
pengiriman tiba berikutnya melalui armada udara ke kota-kota tertentu di
Indonesia. Uang kembali berlaku jika penundaan kiriman dalam menerima titipan
dengan maksimal penjemputan sebelum pukul 13:00 waktu setempat setiap hari.

4. Ekonomi Express
Ekonomi Express adalah layanan yang memberikan paket dan dokumen
pengiriman area Jawa, Sumatra dan Bali dengan harga yang sangat terjangkau.
Sebagai layanan ini jumlah berat dalam setiap paket barang dihitung lima
kilogram pertama, ini layanan paling murah dan pasti dapat diandalkan untuk
costomer yang ingin mengirim kuantitas tinggi yang baik.
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2.3

Visi dan Misi

2.3.1 Visi Perusahaan
Visi PT Pahala Express sebagai berikut :
Untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpenting yang memimpin dalan sektor
jasa dan kurir, kargo dan logistik di Indonesia.

2.3.2 Misi Perusahaan
Misi PT Pahala Exspress sebagai berikut :
1.

Untuk mengembangkan kualitas tertinggi dari produk, layanan dan sumber
daya manusia yang dapat dipercaya dan mampu bersaing.

2.

Untuk memperluas jaringan pelayanan terpadu nasional.

3.

Untuk mencapai kepuasan maksimal terhadap pelanggan, karyawan, mitra,
investor serta pemilik.

4.

Untuk menjadi perusahaan yang didorong oleh profesionalisme pantang
menyerah dan gaya dinamis manajemen yang menetapkan contoh bagi
orang lain.

2.4

Logo
PT Pahala Express merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa

pengiriman barang. Arti logo dari PT pahala Express yang Berbentuk Lingkaran
yang dilapis warna Abu-abu yang didalamnya mempunyai garis dua melengkung.
Lingkaran menggambarkan peran perusahaan sebagai penyelenggara layanan
yang mampu menjadi sarana komunikasi yang luas, warna abu-abu yang berarti
modern dari sisi pendekatan bisnis.

j

Gambar 2.1 Logo Perusahaan PT Pahala Express
Sumber : PT Pahala Express (2017)

2.5 Struktur Organisasi
Struktur organisasi dalam suatu perusahaan befungsi untuk membantu setiap
orang yang terlibat didalamnya agar mengetahui tugas, wewenang dan tanggung
jawabnya. Struktur organisasi PT Pahala Express cabang Bandar Lampung adalah
struktur organisasi garis dan staff, di mana dalam sistem ini di tempatkan staf ahli
yang bertugas memberikan nasehat kepada pemimpin dengan tujuan agar kegiatan
perusahaan dapat dilaksanakan dengan tertib.
PT Pahala Express memiliki struktur organisasi yang tersusun dengan baik
dan masing-masing posisi memiliki deskripsi jabatan sebagai berikut :

Gamba 2.2 Struktur Organisasi PT Pahala Express Kantor Cabang
Bandarlampung

Sumber : PT Pahala Express (2017)
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Berdasarkan struktur organisasi setiap bagian memiliki tugas dan tanggung
jawab masing-masing berikut adalah tugas dari setiap bagian, yaitu :
1. Kepala Cabang
a.

Menetapkan kebijakan umum perusahaan.

b.

Merumuskan rencana-rencana serta cara kerjadi perusahaan.

c.

Aktif di luar organisasi perusahaan dan mengadakan hubungan baik
terhadap instansi setempat maupun masyarakat di luar organisasi
perusahaan.

d.

Bertanggung jawab atas semua kegiatan perusahaan.

e.

Mengadakan

pengawasan

terhadap

pelaksanaan

kegiatan-kegiatan

perusahaan.
f.

Melaporkan semua kegiatan serta fungsi sebagai penghubung kegiatan
dengan kantor pusat yang ada di Jakarta.

2. Finance
a.

Merekap beberapa data yang berkaitan dengan keuangan.

b.

Mencatat beberapa pemasukan dan pengeluaran barang serta uang yang
ada dalam perusahaan.

c.

Mengatur dan menyeleksi seberapa pentingnya pengeluaran perusahaan.

d.

Mengatur dan merekap sedetail mungkin data yang ada di perusahaan
tersebut.

3. Supervisor Koordinator Marketing
a.

Membantu dalam bidang pemasaran produk.

b.

Melakukan sosialisasi tentang kebijakan perusahaan dalam memasarkan
produknya.

c.

Menetapkan dan memberikan pelayanan jasa pengirman yang baik dan
tepat waktu yang sesuai dengan prosedur perusahaan.

4. Koordinator Operasional
a.

Memeriksa barang yang akan dikirim dan diterima.

b.

Mencatat semua barang yang akan dikirim dan diterima.
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c.

Mencatat kwitansi atau resi pengiriman.

d.

Membantu kurir mengirim dan mengambil paket atau barang.

e.

Membuat analisis jika pengiriman tersebut di luar area pengiriman barang.

5. Customer Servis dan Sales Counter
a.

Memberikan pelayanan pada pelanggan dengan sebaik mungkin.

b.

Memberikan penjelasan bahwa paket yang akan dikirim ke tujuan dengan
di bekali asuransi yang sesuai prosedur.

c.

Memberikan penjelasan bahwa paket atau dokumen yang akan dikirim
tidak merupakan barang berbahaya dan mudah terbakar atau merugikan
kedua belah pihak.

d.

Memberikan servis yang memuaskan bagi pelanggan yang akan
memaketkan barangnya.

e.

Menerima claim sesuai prosedur perusahaan dengan bukti-bukti yang
nyata dengan kondisi barang paketnya.

f.

Ketepatan waktu dan keamana barang yang di paketkan melalui jasa
pengiriman PT Pahala Express.

2.6 Kegiatan Umum PT Pahala Express
Berikut kegitan umum PT Pahala Express :
a. Rapat Bulanan
Rapat Bulanan dilaksanakan satu bulan sekali, kegiatan ini tujuannya
untuk mengatur strategi kerja agar lebih baik.
b. Pengiriman paket atau dokumen
Pengiriman paket atau dokumen harian dilaksanakan dari hari senin
sampai dengan hari sabtu.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
1.1 Pelaksanaan PKL : DHEA AFRIDA, NPM 14311474
1.1.1

Bidang Kerja
Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di bagian Customer Service.

Customer Service bertugas melayani pelanggan, memberikan kepuasan melalui
pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan
atau masalah yang sering dihadapi oleh pelanggan.
Customer Service adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dengan
tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan yang di berikan oleh
seseorang atau perusahaan yang diberikan kepada pelanggannya dalam
menyelesaikan masalah dengan memuaskan (Kasmir, 2011)

1.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di PT Pahala Express, diantaranya yaitu :
1. Menerima telepon atau menelpon pelanggan

Gambar 3.1 Customer Service saat menelpon dan menerima
telepon (Dhea, 2017)
Menerima telepon dari pelanggan yang biasanya menanyakan
keberadaan paket atau barang yang dikirim. Customer Service
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melakukan pelacakan barang dengan menginputkan nomor resi
pelanggan tersebut.
2. Mengecek tarif kiriman
Mengecek tarif kiriman melalui aplikasi PT Pahala Express
apabila ada pelanggan yang menanyakan tarif kirim sesuai tempat
yang ingin dituju.
3. Pelacakan kiriman melalui aplikasi PT Pahala Express dengan cara
tracking
Proses untuk pelacakan kiriman atau disebut tracking sangat
mudah dan cepat, dengan hanya menginputkan nomor resi
pelanggan saja maka posisi barang akan langsung terlacak
keberadaannya.

ini

sangat

memudahkan

karyawan

untuk

mengetahui posisi barang tersebut dan tidak membuat customer
menunggu lama. Jika barang tersebut telah sampai digudang dan
telah diperiksa, maka karyawan melakukan proses tahapan
verifikasi barang jika barang tersebut akan diambil
4. Mengirim email yang berisi asuransi atau Claim, setiap hari jum’at
kepada Customer Service kantor pusat

Gambar 3.2 Contoh surat claim pelanggan (Dhea, 2017)
Pengiriman email rutin dilakukan setiap hari jum’at ke Customer
Service kantor pusat untuk segera diproses.
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1.1.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan di Bagian Customer service, penulis

menemukan permasalahan pada :
1. Sering menerima banyak Claim dari pelangan tentang kerusakan barang
atau kehilangan barang
Claim kerap terjadi karena barang yang diterima oleh pelanggan tidak
sesuai harapan. Di karenakan kelalaian dari pihak pegiriman jasa maupun
kurir sehingga tidak jarang barang yang di terima oleh pelanggan
mengalami kerusakan atau bahkan sampai hilang.
2. Overload
Overload terjadi karena banyaknya barang yang akan dikirim, tetapi tidak
seimbang dengan kapasitas oprasional ekspedisinya yang mengakibatkan
barang menumpuk diberbagai ekspedisi dan keterlambatan pengiriman
paket atau barang. Overload terjadi karena jadwal kerja yang terbatas atau
jumlah petugas yang kurang untuk melakukan penyortiran dan pengiriman
barang.

1.1.4

Cara Mengatasi Kendala

1. Untuk mengatasi claim kerusakan barang atau kehilangan barang, menurut
penulis sebaiknya lebih meningkatkan keamanan dengan menambahkan
cctv dibagian gudang atau tempat penyimpanan paket atau barang dan
lebih berhati-hati dalam pemindahan dan pengemasan paket atau barang.
2. Untuk mengatasi kendala overload, sebaiknya melakukan penambahan
karyawan pada bagian jasa pengiriman barang atau kurir, agar paket atau
barang dapat segera dikirim ke alamat yang dituju. Sehingga mengurangi
penumpukan barang serta keterlambatan pengiriman barang.
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3.1.5 Use case kegiatan Customer Service

Gambar 3.3 Use case aktivitas penulis di bagian Customer Service
(Dhea,2017)
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Pelaksanaaan PKL: NURUL FITRIYANI (14311343)
3.1.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Keja Lapangan (PKL) di PT Pahala Express,
dilaksanakan selama 2 bulan tepatnya pada tanggal 10April 2017 sampai 03
Juli 2017, untuk memantapkan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan
tentang dunia kerja penulis mempunyai kesempatan melaksanakan kegiatan
PKL dibagian Tekhnologi dan Informasi. Pekerjaan yang dilakukan yaitu
penginputan data transaksi dan penginputan status barang masuk (Incoming).

3.1.2 Pelaksanaan kerja
Pada saat melakukan Praktik kerja lapangan, penulis di tempatkan
pada bagian Tekhnologi dan Informasi atau EDP. Pada divisi ini penulis
melaksanakan berbagai macam tugas yang diberikan oleh kepala bagian
Tekhnologi dan Informasi.
Menurut (C.Loudon, 2014) Teknologi Informasi adalah salah satu alat
yang digunakan oleh para manajer untuk mengatasi perubahan yang
terjadi. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud adalah perubahan
informasi yang telah diolah dan dibuat sebelumnya dalam penyimpanan
komputer.

Tugas pokok Divisi Teknologi Informasi:
1.

Mengentry data transaksi sebagai pintu masuk data untuk
mencatat transaksi penjualan.
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Berikut gambar transaksi penjualan

Gambar 3.4 Contoh transaksi penjualan(Nurul, 2017)

2.

Mengentry status sebagai proses pengentryan data status
suatu paket, yang terdiri dari record nomor konsumen,
status kiriman,nama penerima dan tanggal diterima.

Gambar 3.5 Entry status(Nurul, 2017)

3.

Melakukan penginputan status barang masuk (Incoming)..
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Gambar 3.6 Berkasincoming(Nurul, 2017)

4. Membuat Delivery record yang berisi daftar barang
kiriman yang di bawa oleh kurir.

Gambar 3.7 Membuat Delivery Record(Nurul, 2017)

5. Membuat PoD (Proof of Delivery) atau Pengiriman Selesai.
Selesainya proses pengiriman paket atau barang ke alamat tujuan
penerima.
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1.1.3

Kendala Yang Dihadapi

Sering terjadi kesalahan saat POD (prof of delivery)
Penulis sering mengalami permasalahan pada saat melakukan PoD
dataatau pengiriman selesai (Proof of Delivery), dan masalah yang terjadi
dikarenakan kertas resi yang sudah diinputkan oleh agen pahala lain, tidak
segera di pisahkan oleh agen tersebut. Sehingga sering terjadinya
penginputan resi dua kali.

1.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Untuk mengatasi kendala yang sering terjadi pada saat melakukan POD
penulis menyarankan untuk melakukan POD (Poof Of Delivery) atau
pengiriman selesai. Agar diinputkan di agen masing-masing sehingga tidak
terjadinya penginputan resi dua kali di bagian gudang, sehingga bagian
gudang sudah menerima kertas resi yang sudah di POD (Poof Of Delivery)
atau pengiriman selesai.
.
3.1.5 Use case kegiatan EDP/IT

Membuat resi
<<include>>
<<include>>

login

Melacak barang

<<include>>
Membuat pod
<<include>>

<<include>>

karyawan
Memberi status
barang/incoming

<<include>>
Mencatat driver

Mengelola Data
barang

Logout

Gambar 3.8 Use case Aktivitas penulis di bagian EDP/IT (Nurul,2017)
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3.1.6 Activity Diagram EDP/IT

login

Menampilkan
menu

Membuat
delivery record

Entry transaksi

Entry status

Incoming

keluar

Gambar 3.9 Activity Diagram EDP/IT (Nurul,2017)
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
1.2

Pelaksanaan PKL : RIKA FITRIANA, NPM 14311330

1.2.1

Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Pahala Express,

penulis ditugaskan di bagian Sales counter. Pada bagian Sales Counter penulis
bertugas melayani pelanggan yang akan mengirim paket atau barang, melakukan
penempelan label stiker pada paket atau barang (Labelling) serta menata paket
atau barang agar tersusun rapih dan bertanggung jawab atas barang yang ada di
counter agar tidak terjadi kehilangan barang.
Menurut (Kotler, 2010) pemasaran (marketing) merupakan suatu proses
bekerja dengan sasaran untuk mewujudkan pertukaran yang potensial dengan
maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia, membangun hubungan
yang menguntungkan serta memehami kebutuhan-kebutuhan customer, memulai
membangun produk yang menyediakan nilai secara unggul, menetapkan harga,
mendistribusikan, serta mempromosikannya secara efektif, sehingga produk akan
terjual lebih mudah.

1.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan
(PKL) di PT Pahala Express di mulai dari tanggal 10April 2017 s.d 3 Juni 2017,
waktu kerja pada hari Senin s.d hari Sabtu. Dalam pelaksanaan kegiatan PKL,
penulis ditempatkan pada bagian Sales Counter. Penulis membantu melayani
pelanggan yang akan mengirimkan paket atau barang dan melakukan penataan
dan pengecekan paket atau barang serta menjaga paket atau barang yang akan
dikirim agar tetap aman.
Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya yaitu :
5. Melayani Pelanggan yang akan mengirim paket atau barang, serta
menjelaskan biaya pengiriman barang dan lamanya waktu pengiriman
sesuai dengan layanan yang telah dipilih oleh pelanggan.
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Berikut gambar Sales Counter pada saat melayani pelanggan.

Gambar 3.10 Sales Counter pada saat melayani pelanggan (Rika, 2017)

6. Menjaga dan menata paket atau barang agar tidak tejadi
kehilangan.
Menjaga dan menata paket atau barang sebelum keberangkatan di
tempat yang aman untuk menghindari kerusakan ataupun paket
hilang (barang inbound/outbound).
Berikut gambar paket atau barang yang akan dikirim.

Gambar 3.11 Paket atau barang yang akan dikirim (Rika, 2017)
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7. Membuat dan mencetak resi
Pembuatan resi manual dilakukan apabila adanya gangguan pada
jaringan atau adanya masalah yang tidak diinginkan terjadi.
Berikut hasil cetak resi dan pembuatan resi manual

Gambar 3.12 Hasil Cetak Pembuatan Resi (Rika, 2017)

Gambar 3.13 Contoh Pembuatan Resi Manual (Rika, 2017)
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8. Membuat delevery record untuk kurir yang akan megantar paket
atau barang.

Gambar 3.14 Hasil Cetak Delivery Record (Rika, 2017)
9. Penempelan label stiker pada paket atau barang (Labelling)
Penulisan label stiker harus dilakukan dengan cermat, tidak boleh
terjadi kesalahan yang mengakibatkan salah tujuan pengiriman.
10. Membuat PoD (Proof of Delivery) atau Pengiriman Selesai
selesainya proses pengiriman paket atau barang ke alamat tujuan
penerima.

1.2.3

Kendala Yang Dihadapi
Selama melakukan kegiatan di Bagian Sales Counter, penulis menemukan

permasalahan pada :
3. Sering terjadinya gangguan pada koneksi jaringan yang sebabkan karena
hanya menggunakan satu server saja untuk seluruh cabang PT Pahala
Express yang ada di indonesia, gangguan pada sistem ini tejadi dalam
waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan penginputan nomor resi
dan pertukaran informasi menjadi terganggu.
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4. Aplikasi sering terjadi Not Responding pada saat membuat resi dengan
menginputan nama pelanggan yang akan mengirimkan paket atau barang
pada aplikasi PT Pahala Express, aplikasi sering mengalami Not
Responding, ini disebabkan karena adannya nama pelanggan yang
memiliki nama yang sama, sehingga membutuhkan waktu yang cukup
lama sampai nama pelanggan keluar pada kolom pencarian.

Gambar 3.15 Aplikasi Not Responding (Rika, 2017)
1.2.4 Cara Mengatasi Kendala
1. Untuk mengatasi terjadinya gangguan pada jaringan yang di akibatkan
banyaknya komputer yang mengakses halaman epex pahala co.id dan
server yang digunakan hanya satu untuk seluruh cabang PT Pahala
Express di indonesia, penulis memberi saran kepada pihak Instansi agar
adanya penambahan server pada setiap masing-masing kota, agar proses
pertukaran informasi menjadi lebih baik dari sebelumnya.
Menurut (Whitman, 2012) Server merupakan arsitektur scalable dimana
masing-masing komputer atau proses dalam jaringan bertindak sebagai
server atau client.
2. Kendala pembuatan resi dengan menginputan nama pelanggan yang sering
terjadi Not Respondimg dapat diatasi dengan cara memasukan nomor akun
pelanggan pada kolom pencarian pengirim. Dengan memasukam nomor
akun pelanggan, nama pelanggan yang di cari akan langsung muncul
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dibandingkan dengan memasukan nama pelanggan yang membutuhkan
waktu yang lama.

3.1.5 Use case kegiatan Sales Counter

Gambar 3.16 Use case Aktivitas penulis di bagian Sales Counter
(Rika,2017)
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3.1.6 Activity Diagram Sales Counter

Gambar 3.17 Activity Diagram (Rika,2017)
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3.4 Sistem yang sedang berjalan di PT Pahala Express

Gambar 3.18 Use case sistem yang sedang berjalan

Gambar 3.19 Activity Diagram Admin
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Gambar 3.20 Activity Diagram Nasabah
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BAB IV
SIMPULAN DAN SARAN

4.1

Simpulan

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangandi PT Pahala Express Kantor
Cabang Bandarlampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis
dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang
penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan :
1. Penulis mendapatkan pengalaman kerja dan wawasan mengenai aktivitas
pekerjaan di PT Pahala Express Kantor Cabang Bandarlampung yang di
dapat melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL).
2. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, penulis banyak
mengetahui tentang prosedur dan tata kerja yang sebenarnya di PT Pahala
Express Kantor Cabang Bandarlampung, dan penulis juga dapat mengetahui
bentuk tugas yang dikerjakan karyawan dalam bidang yang sudah di
tetapkan. Contohnya : pada bagian Customer service, Sales counter dan IT
atau EDP.
3. Bagian Customer service sering menerima banyak komplain dari pelanggan
tentang kerusakan barang atau kehilangan

barang serta tejadinya

penumpukan paket atau barang kiriman atau overload.
4. Bagian IT atau EDP sering mengalami penginputan resi dua kali pada saat
melakukan Pod data atau pengiriman selesai (Proof of Delivery).
5. Bagian Sales counter sering mengalami gangguan pada koneksi jaringan
serta terjadinya Not respondingpada aplikasi PT Pahala Exspress pada saat
pembuatan resi, menyebabkan pekerjaan menjadi terganggu.

j

4.2

Saran
Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan pada

PT Pahala Express Kantor Cabang Bandarlampung, saran yang dapat disampaikan
oleh penulis sebagai berikut :
3. PT Pahala Express Kantor Cabang Bandarlampung perlu menambah
karyawan pada jasa pengiriman barang atau kurir agar paket atau barang
dapat segera dikirim ke alamat yang dituju. Sehingga mengurangi
komplain dari pelanggan dan penumpukan barang serta keterlambatan
pengiriman barang.
4. Pada agen PT Pahala Express yang yang berada diwilayah lain, kertas
resi yang sudah di inputkan oleh agen PT Pahala Express tersebut, agar
dipisahkan dari kertas resi yang belum di inputkan, sebelum kertas resi
tersebut dikirim pada bagian gudang agar tidak terjadi penginputan dua
kali.
5. Perlunya penambahan server pada setiap masing-masing kota agar
jaringan tidak lambat dan tidak terjadi gangguanpada saat penginputan
nomor resi dan proses pertukaran informasi menjadi lancar.
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