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RINGKASAN PELAKSANAAN  

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 

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, temuan kendala atau 

masalah dan usulan solusi terhadap kendala atau masalah yang dihadapi di 

perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung selama 2 bulan yaitu 

pada tanggal 16 April 2018 sampai dengan 09 Juni 2018. 

Penempatan PKL di PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung ini 

penulis ditempatkan pada bidang Admin Delivery Order. Pelaksanaan kerja pada 

bidang Admin Delivery Order yang dilakukan secara rutin adalah menginput sales 

order,  melakukan outbond delivery, delivery monitor, cek nota kembali, setor 

nota kembali pada bagian billing collection dan menerima telepon.  

 Pada pelaksanaan PKL tersebut, penulis menemukan kendala pada inputan 

sales order yang terdapat potongan nilai pada gift voucher dalam pesanannya. 

Penulis kesulitan untuk menentukan diskon yang akan di inputkan ke dalam sistem 

dari satu-persatu item barang pesanan. Inputan diskon pada sistem yang sulit untuk 

dihitung secara manual, sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih sulit dan hasil 

yang didapat kurang baik, akibatnya penulis mengalami ketidakefektifan dalam 

bekerja, merasa ragu-ragu dan hasil yang didapat tidak akurat. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, penulis menyarankan kepada PT Nipsea Paint and Chemicals 

Cabang Lampung untuk lebih mengikuti prosedur pekerjaan yang sudah 

ditetapkan, dan memperhatikan pengolahan setiap data. 

 

Kata Kunci : PKL, software SAP, data pesanan.



 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

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 

di bawah 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. Selain itu, 

program PKL akan menambah wawasan dan pengalaman mahasiswa 

dalam dunia kerja, mahasiswa dapat menerapkan dan meningkatkan ilmu 

yang diperoleh di bangku perkuliahan serta keterampilan dan keahlian 

dibidang praktik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengikuti 

program PKL. PKL umumnya dilaksanakan di perusahaan - perusahaan 

maupun instansi baik swasta maupun negeri. (FTIK-UTI, 2017) 

Tempat PKL yang penulis pilih adalah PT Nipsea Paint and 

Chemicals atau dikenal dengan nama Nippon Paint. Merupakan usaha 

yang bergerak pada manufaktur cat yang memiliki banyak cabang 

diseluruh Indonesia, salah satunya cabang lampung yang beralamatkan di 

jalan Moch Salim No. 39 Way Lunik Panjang, Bandar Lampung. Pada 

cabang lampung ini hanya merupakan sebuah distributor cat yang tidak 

memproduksi tetapi hanya menampung stok barang yang dikirim dari 
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pabrik untuk dipasarkan melalui konsumen atau outlet cat yang berada di 

area lampung. 

Kegiatan melaksanakan PKL di PT Nipsea Paint and Chemicals 

Cabang Lampung ini telah menerapkan beberapa sistem yang 

terkomputerisasi dan ada juga beberapa kegiatan yang masih 

menggunakan secara manual. Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan 

melaksanakan PKL di perusahaan ini untuk mendapatkan pengalaman 

mengenai penerapan sistem yang telah digunakan, mengetahui kegiatan 

tentang pendistribusian cat, sehingga dapat memperoleh wawasan dan 

pengalaman di dunia kerja dan juga untuk mengimplementasikan ilmu 

yang diperoleh selama pendidikan di kampus  dalam hal penulisan 

laporan, menganalisa dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

terdapat di PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah: 

1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada di 

PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Membangun mental yang kuat dan mengembangkan cara berfikir 

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap 

pekerjaan yang diberikan. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 

nilai PKL pada Fakultas Teknik Informatika dan Komputer 

Universitas Teknokrat Lampung. 

2. Sebagai laporan hasil bahwa telah melaksanakan PKL. 
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1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer  

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan 

perusahaan atau instansi yang di jadikan tempat PKL. 

2. Hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan mahasiswa yang terampil di dunia 

kerja. 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah- masalah yang ada di 

perusahaan. 

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan. 

3. PKL dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi dasar 

untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 

 

1.4 Tempat PKL 

PKL dilaksanakan di perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals 

Cabang Lampung yang merupakan perusahaan swasta dan beralamat di 

Jalan Moch Salim No. 39 Way Lunik Panjang, Bandar Lampung. Denah 

lokasi PKL pada PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung seperti 

pada Gambar 1.1 : 

Denah Lokasi PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung 

 

Gambar 1. 1 Denah Lokasi PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung 

Sumber : PT Nipsea Paint and Chemicals Kantor Cabang Lampung 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang 

berlangsung selama 2 bulan mulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan 09 Juni 2018. Waktu pelaksanaan PKL di PT Nipsea Paint and 

Chemicals Cabang Lampung yaitu setiap hari senin sampai dengan jumat 

pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dan setiap hari sabtu pukul 

08.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Jadwal waktu kerja selama PKL 

ditunjukan pada Tabel 1.1 dan jadwal kegiatan pelaksanaan PKL 

ditunjukkan pada Tabel 1.2 : 

 

Tabel 1. 1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 

No 
 

Hari 

Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 16:00 

2 Selasa 08:00 16:00 

3 Rabu 08:00 16:00 

4 Kamis 08:00 16:00 

5 Jum'at 08:00 16:00 

6 Sabtu 08:00 13:00 

 

 

Tabel 1. 2 Jadwal Kegiatan Pelaksanaan PKL 

 

 

 

  

Kegiatan 

Bulan 

April Mei Juni 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pelaksanaan PKL                      

Penyerahan Nilai 

PKL 

 

                    

Pengumpulan Data                      



 

 

BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Dengan sejarah lebih dari 130 tahun, Nippon Paint bangga untuk 

dapat secara konsisten memberikan solusi terdepan dalam memenuhi 

setiap kebutuhan cat konsumen. Didirikan sejak tahun 1881, Nippon Paint 

adalah perusahaan manufaktur cat pertama dan pelopor industri cat di 

Jepang. Saat ini, Nippon Paint merupakan pemimpin pasaran cat di 

Jepang. (Nippon Paint, 2015a) 

Dari Jepang, Nippon Paint berekspansi dengan cepat ke 

negara-negara lainnya. Salah satunya, Nippon Paint Indonesia yang berdiri 

pada tahun 1969.Saat ini, Nippon Paint identik dengan produk berkualitas 

tinggi dan terobosan yang inovatif, yang menjadikan Nippon Paint sebagai 

merek cat nomor satu di kawasan Asia Pasifik. Sejalan dengan komitmen 

kami untuk menyediakan solusi cat dan pelapis yang total untuk konsumen 

kami yang beragam, Nippon Paint menawarkan berbagai pilihan produk 

dan ribuan warna. Cat Dekoratif seperti Vinilex, Bee Brand, Pylox, Nippe 

2000; dan di segmen Premium seperti Nippon Spotless, Nippon Flaw-less, 

Nippon Weatherbond, Nippon Momento, dan lain-lain. 

Di industri otomotif, Nippon Paint juga menjadi cat bagi brand 

terkemuka seperti Toyota, Honda, Yamaha, dan lain-lain.Selain itu, 

Nippon Paint juga menjadi produsen terkemuka pada segmen Cat Kayu, 

Cat Pelindung dan Cat Kapal Laut. Prestasi yang diraih oleh Nippon Paint 

ini telah diakui secara global maupun nasional dengan diraihnya Best 

Company for Leadership Award in Paint Technology Asia oleh IAIR 

Awards®, Company of Year dari Frost Sullivan, TOP Brand Award dan 

Superbrands. Ini adalah bukti bila produk-produk Nippon Paint adalah 

pilihan masyarakat Indonesia. 

Saat ini, Nippon Paint memiliki total 4 pabrik dan 35 titik distribusi 

atau kantor pemasaran di seluruh Indonesia. Nippon Paint juga memiliki 

lebih dari 3.000 tenaga kerja di seluruh Nusantara dan terus berkomitmen 
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memberikan solusi terbaik untuk semua kebutuhan cat. Sebagai pemimpin 

industri cat, Nippon Paint juga berkomitmen untuk memberikan kualitas 

terbaik melalui penelitian dan pengembangan di bawah quality control 

yang ketat. Nippon Paint bangga menjadi perusahaan cat terkemuka dalam 

memberikan solusi terdepan untuk memenuhi kebutuhan global yang 

senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Nippon Paint berkomitmen untuk 

menyediakan produk berkualitas tinggi secara global. 

Komitmen total Nippon Paint pada penelitian dan pengembangan (R 

dan D) adalah kunci sukses dalam berinovasi. Nippon Paint adalah 

pemimpin global untuk teknologi anti-karat dan ketahanan terhadap bahan 

kimia. Selama bertahun-tahun, kami telah menghasilkan terobosan besar 

pada pengembangan resin, pigmen, zat penambah dan pelarut, serta 

teknologi produksi. Komitmen Nippon Paint terhadap penelitian dan 

pengembangan juga berhasil menciptakan peta perancangan terdepan untuk 

produk pelapis yang memiliki tingkat harapan tertinggi untuk tahan 

terhadap pertumbuhan biologis, perubahan cuaca dan alkalin, dibandingkan 

bahan pelindung lainnya, yang berfungsi melindungi dan menjaga 

penampilan bangunan. 

Sebagai industri yang secara aktif berhubungan dengan kimiawi, 

sangat penting bagi Nippon Paint untuk turut berperan dalam meningkatkan 

dan menjaga kelestarian lingkungan. Nippon Paint melakukan hal ini 

melalui aktivitas bisnis kami, yang meliputi pengembangan produk cat dan 

pelapis ramah lingkungan yang berkualitas tinggi, menjaga konservasi 

sumber daya alam, serta mengurangi jejak perusahaan pada lingkungan 

hidup. Pada Perusahaan Nippon Paint, kami terlibat secara individual untuk 

menjadi perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kami 

melakukan ini dengan saling bahu-membahu mengatasi masalah-masalah 

lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat 

dan generasi mendatang. 

Nippon Paint percaya bahwa masyarakat dan perusahaan harus 

saling bekerjasama untuk menciptakan perubahan yang langgeng dan hal ini 

hanya dapat dilakukan melalui perubahan kebiasaan secara internal. Kami 
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ingin meraih pengakuan dari warga masyarakat melalui tindakan yang tulus 

untuk memperhatikan kesejahteraan warga sekitar kami, terlepas dari ras, 

budaya atau keyakinan. Inisiatif kami meliputi, bekerjasama dengan media 

dalam menyebar luaskan CSR Nippon Paint yang bertujuan untuk 

membawa kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif dan 

sehat bagi karyawan kami. Hal ini selalu menjadi prioritas utama Nippon 

Paint untuk terus memperbaiki kondisi-kondisi dan standar kerja melalui 

penanganan isu-isu keselamatan dan kesehatan.  

Nippon Paint berusaha terbaik untuk mengembangkan sepenuhnya 

potensi dari bakat-bakat yang kami miliki. Kami sangat percaya bahwa 

anak-anak adalah masa depan kita. Sangat penting untuk mendidik 

anak-anak saat ini mengenai kemandirian dan kebebasan di masa depan. 

Kami sangat menantikan untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang 

dihormati dan tidak hanya menerima, tetapi juga berkontribusi kepada 

masyarakat. 

Salah satu inisiatif terbesar kami adalah kami Nippon Paint Young 

Desaigner Award Indonesia. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2012, 

Nippon Paint Young Desaigner Award Indonesia bertujuan untuk 

menyediakan panggung bagi desainer muda untuk menampilkan bakat 

mereka. Penghargaan ini sejalan dengan misi kami untuk mencetak pemuda 

Indonesia yang terbaik. Nippon Paint berada di mana saja, produk cat 

inovatif kami sebagai bukti yang bisa didapatkan pada berbagai industri di 

seluruh dunia. Nippon Paint memiliki jaringan pabrik manufaktur dan 

kantor yang tersebar di benua Asia, Amerika Utara dan Eropa. 

 

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

2.1.1.1 Visi Perusahaan 

Perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals memiliki visi untuk dapat 

terus menjadi pemimpin pasar di industri cat dan pelapis. (Nippon Paint, 

2015c) 
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2.1.1.2 Misi Perusahaan 

Adapun Misi Perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals yaitu : 

1. Pelanggan 

Menyediakan produk yang bernilai tambah tinggi dan menjadi 

solusi bagi seluruh pelanggan berdasarkan: Kualitas kesesuaian, 

Kualitas keandalan, Kualitas konsistensi, Kualitas pelayanan, 

Kualitas penggunaan. 

2. MitraBisnis 

Mengembangkan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. 

3. Karyawan 

Mengembangkan karyawan agar memiliki pengetahuan, kreatif, 

dan inovatif sejalan dengan pertumbuhan karir profesionalnya. 

4. Lingkungan 

Menghasilkan produk-produk ramah lingkungan melalui proses 

yang sesuai dengan persyaratan peraturan lingkungan hidup. 

5. Negara 

Berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur Indonesia. 

 

2.1.2 Logo Perusahaan 

 Logo perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals seperti pada 

Gambar 2.1 : 

 

Gambar 2. 1 Logo Nippon Paint 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Logo Perusahaan diberikan sebuah simbol huruf N yang berarti 

Nippon dengan keterangan dibawahnya yaitu penamaan Nippon 

Paint sebagai brand. Logo Nippon Paint dibagi menjadi 2 warna, 

yaitu merah dan biru. Merah berarti keberanian dan biru 

melambangkan kehangatan, kematangan, lambang dari ketenangan, 

rendah hati terhadap pelanggan. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisai perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals 

seperti pada Gambar 2.2 : 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi 

Sumber : PT Nipsea Paint and Chemicals Kantor Cabang Lampung 

 

PT Nipsea Paint and Chemicals mempunyai karakteristik bentuk 

organisasi dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab yang didelegasikan masing-masing departemen kepada 

anggota-anggotanya serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut 

untuk dapat menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat 

tercapai. 
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2.2.1 Pimpinan Cabang 

Monitoring segala kegiatan operasional perusahaan bisa 

dilakukan dengan cara menyusun Rencana Bisnis Perusahaan atau 

RBP. Setelah penyusunan tersebut maka manager perusahaan bisa 

menjalankan RBP yang sesuai bersama dengan para staff-staffnya di 

kantor cabang. Penyusunan RBP bukan hanya akan disusun dan 

dijalankan saja, namun seorang manager perusahaan juga harus 

memonitor rencana tersebut apakah benar-benar sudah dijalankan 

dengan sangat baik oleh para staffnya ataukah tidak.  

Kegiatan operasional kantor cabang juga harus 

dikembangkan, apakah itu pelayanannya maupun produk-produk dari 

perusahaan yang dimiliki. Pengembangan kegiatan dalam hal 

pelayanan sebenarnya bisa dilakukan oleh seorang manager cabang 

dengan cara mengadakan training secara rutin.  

Kegiatan lainnya yang juga bisa dilakukan oleh pihak 

perusahaan adalah dengan cara mengadakan rapat kinerja staff secara 

rutin. Seorang manager cabang perusahaan bisa melakukan observasi 

secara langsung terhadap kinerja dari para bawahannya. Hal ini 

sangat penting untuk dilakukan agar dapat mengetahui sejauh mana 

karyawan tersebut melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan oleh 

managernya. 

Manager cabang bukan hanya sekedar untuk memerintah 

bawahannya saja, namun seorang manager cabang juga untuk wajib 

memberikan solusi terhadap semua permasalahan yang sering 

dihadapi oleh karyawannya, baik itu adalah permasalahan dengan 

pelanggan maupun permasalahan dengan sesama karyawan.  

Manager cabang perusahaan berhak untuk memberikan 

penilaian terhadap kinerja yang dilakukan oleh bawahannya. Karena 

dari hasil penilaian tersebutlah yang akan dijadikan sebagai dasar 

acuan dan bahan laporan terhadap kantor pusat tentang bagaimana 

kinerja dari SDM kantor cabang masing-masing yang berada di 

bawah pimpinan seorang manager kantor cabang. 
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2.2.2 Supervisor 

Adapun tugas yang dimiliki oleh seorang supervisor adalah 

sebagai berikut : 

1. Memberi perintah atau mengatur pekerjaan para bawahannya 

(para staf) :  

Sebagai jembatan antara manajer dan staf pelaksana, supervisor 

harus mampu mengatur pekerjaan-pekerjaan yang akan 

diselesaikan oleh tim pelaksana. Jika tidak ada pengaturan yang 

baik kekacauan bisa terjadi saat menyelesaikan tugas perusahaan. 

Jadi diperlukan pengaturan harian oleh seorang supervisor 

kepada staf yang ada di bawahnya supaya tercipta suasana kerja 

yang tertib dan disiplin. 

2. Membuat job descriptions untuk para bawahannya :  

Seorang supervisor harus mampu menjembatani antara 

perencanaan yang dibuat oleh manajer kepada staf bawahnya. Ini 

yang menjadi tantangan sendiri bagi seorang supervisor. 

Terkadang tugas yang keluar dari manajer tidak bisa langsung 

dicerna oleh staf pelaksana. Perlu penjelasan yang baik dari 

supervisor untuk mengarahkannya supaya tugas yang akan 

dikerjakan mampu dipahami oleh staf pelaksana. 

3. Bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan staf bawahan :  

Setiap kesalahan bawahan yang terjadi dalam perusahaan 

merupakan kesalahan supervisor juga yang harus dipertanggung 

jawabkan kepada direktur ataupun dewan direksi lainnya. 

4. Memberikan semangat atau motivasi kerja kepada para staf 

bawahan: 

Seorang supervisor harus bisa memotivasi staf pelaksana yang 

ada di bawahnya. Memotivasi supaya staf pelaksana tidak 

kehilangan fokus dan jenuh dengan tugas-tugas yang diberikan. 

Jika terkadang tugas yang diberikan memerlukan pemikiran yang 

berat, supervisor harus mampu membuatnya mudah dan 
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menyenangkan untuk diselesaikan. Supervisor yang baik dan 

handal akan disukai staf pelaksana yang ada di bawahnya. 

5. Membuat jadwal kegiatan kerja untuk para staf bawahan :  

Supervisor juga bertanggung jawab melakukan koordinasi 

dengan bawahannya agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai. 

Setelah melakukan koordinasi dengan staff yang ada 

dibawahnya, supervisor juga memiliki hak untuk mengevaluasi 

kinerja bawahannya hal inilah yang tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang karena dibutuhkan pengalaman serta kejelihan 

untuk mengetahui masalah yang ditemui oleh bawahannya. 

6. Memberikan breafing dan pelatihan kepada para staf bawahan :  

Ini sangat menolong bagi seorang supervisor dan staf bawahnya. 

Karena biasanya dengan pengarahan yang rutin akan membuat 

tugas kantor terlaksana dengan baik. Pengarahan yang rutin juga 

akan membuat jalur komunikasi yang baik antara staf, sehingga 

tercipta lingkungan kerja yang nyaman. 

7. Membuat planning pekerjaan untuk periode harian, mingguan, 

bulanan, dan tahunan :  

Seorang supervisor harus dapat membuat planning atau 

perencanaan terkait dengan operasional perusahaan. Meskipun 

pada dasarnya membuat sebuah planning adalah salah satu tugas 

manajer namun planning yang dibuat atau diperintahkan oleh 

seorang supervisor tentu saja lebih bersifat mutlak karena 

planning yang di instruksikan oleh manajer pada dasarnya 

hanyalah merupakan turunan dari planning supervisor 

8. Menyampaikan kebijakan yang dibuat oleh atasan kepada rekan 

kerja atau staf bawahan. 

9. Mendisiplinkan karyawan yang suka ceroboh atau bertingkah 

laku sembarangan. 

10. Menegakkan aturan yang telah ditetapkan perusahaan. 

11. Memecahkan masalah perusahaan, baik masalah rutin ataupun 

masalah yang tidak rutin (mendadak) : 
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Menyelesaikan masalah sebisa dia menyelesaikan tanpa harus 

atasan atau manager yang menanganinya. 

12. Mengontrol dan menilai kinerja staf bawahan :  

Supervisor bertugas mengontrol dan memberikan evaluasi dari 

setiap tugas perusahaan yang dilakukan oleh staf pelaksana. 

Secara tidak langsung inilah bentuk tanggung jawab seorang 

supervisor kepada manajer atas kinerja staf pelaksana. 

13. Memberikan informasi kepada atasan mengenai kondisi staf 

bawahan. 

 

2.2.3 Kepala Admin 

Dalam kesehariaannya di perusahaan, Tugas utama seorang 

manajer administrasi adalah melakukan perencanaan dan koordinasi 

dengan pihak pihak lain di perusahaan terkait prosedur dan sistem 

administrasi yang diterapkan serta dan merancang cara untuk 

merampingkan proses demi efisiensi perusahaan. Selain tugas 

utamanya di atas, seorang manajer administrasi juga memiliki tugas 

untuk melakukan perekrutan dan pelatihan pegawai agar mempunyai 

kemampuan sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Selain 

itu Manager Administrasi juga memiliki tugas untuk mengatur 

pembagian tanggung jawab bagi tiap tip pegawai dan pembagian 

posisi ruang kantor. 

Tugas lainnya dari seorang manajer administrasi adalah 

melakukan penilaian terhadap kinerja pegawai dan melakukan 

evaluasi agar terjadi filtering secara alami bagi pegawai yang 

memiliki potensi untuk maju dan bertahan di perusahaan dengan 

karyawan yang tidak memiliki potensi.Bisa juga dengan memberikan 

pengarahan dan pendidikan secara mendalam terhadap karyawan 

yang memiliki potensi namun belum menemukan momentum yang 

tepat. 

Dalam perusahaan, fasilitas dan inventoris yang disediakan 

oleh perusahaan adalah poin yang sangat penting. Dalam hal ini, 
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seorang manajer administrasi memiliki tugas untuk memantau 

persediaan perlengkapan kantor dan melakukan pembelian fasilitas 

atau inventoris baru dengan memperhatikan batasan anggaran.  

Bersama dengan manajer dari divisi lainnya, seorangmanajer 

administrasi saling bahu membahu untuk menekan pengeluaran 

perusahaan dan memastikan penyusunan anggaran perusahaan 

kedepannya terorganisir dengan baik dan tidak merugikan 

perusahaan. Seorang manajer administrasi memiliki tugas untuk 

melakukan penelitian dan pengawasan terhadap pegawainya agar 

kinerja dan proses pengerjaan administrasi sesuai dengan kebijakan 

dan aturan perusahaan. 

 

2.2.4 Kepala Gudang 

Adapun tugas yang dimiliki oleh kepala gudang adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya. 

2. Mengawasi dan mengontrol operasional gudang. 

3. Menjadi pemimpin bagi semua staff gudang. 

4. Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar 

sesuai dengan SOP. 

5. Melakukan pengecekan pada barang yang diterima sesuai SOP. 

6. Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan. 

7. Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan. 

8. Mengawasi pekerjaan staff gudang lainnya agar sesuai dengan 

standar kerja. 

9. Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar. 

10. Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang. 

 

2.2.5 Team Leader 

Adapun tugas yang dimiliki oleh team leader adalah sebagai 

berikut: 

1. Membuat schedule kegiatan atau jadwal kegiatan pekerjaan. 
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2. Memonitor atau memantau progress pekerjaan yang dilakukan 

tenaga ahli. 

3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan supervisi langsung dan 

tidak langsung kepada semua karyawan yang berada di bawah 

tanggung jawabnya, antara lain memberikan pelatihan kepada 

karyawan agar dapat mencapai tingkat batas minimum 

kemampuan yang diperlukan bagi teamnya dan dapat menerapkan 

sikap disiplin kepada karyawan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di perusahaan. 

4. Bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dalam 

membina kerja sama tim yang solid. 

5. Bertanggung jawab dalam mencapai suatu target pekerjaan yang 

telah ditetapkan dan sesuai dengan aturan. 

6. Mengkoordinir seluruh aktifitas Tim dalam mengelola seluruh 

kegiatan  baik dilapangan maupun dikantor. 

7. Bertanggung jawab terhadap pemberi pekerjaan yang berkaitan 

terhadap kegiatan tim pelaksana pekerjaan. 

8. Membimbing dan mengarahkan anggota tim dalam 

mempersiapkan semua laporan yang diperlukan. 

9. Melakukan pengecekan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

10. Melaksanakan presentasi dengan direksi pekerjaan dan instansi 

terkait. 

 

2.2.6 Sales Marketing 

Kegiatan penjualan produk ialah tanggung jawab seorang 

yang berada pada profesi sales marketing di sebuah perusahaan. Hal 

yang wajib ada bagi seorang sales marketing ialah kemampuan 

berbahasa santun dan berperilaku sopan. Sebab, mereka yang 

berinteraksi aktif secara langsung dengan pelanggan. Penguasaan ini 

dapat diperoleh dari pelatihan dan jam terbang di lapangan.  

Bertanggung jawab penuh atas naik turunnya pencapaian 

target yang telah ditentukan perusahaan. Merekap data dari hasil 
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penjualan yang harus disusun rapih, detail dan terperinci. 

Membentuk kerjasama yang baik antar tim dan konsumen agar visi 

misi perusahaan terwujud dan menjamin adanya kepuasan konsumen 

dalam mendapatkan produk dan informasi promosi. 

 

2.2.7 Staff Admin 

Melakukan aktivitas pelayanan kantor, penyediaan sarana 

serta pelayanan administrasi perkantoran, sesuai dengan ketetapan 

yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan 

seperti kelancaran serta keakuratan data penjualan serta data tagihan. 

 

2.2.8 Staff Gudang 

Bertanggung jawab atas pendistribusian barang kepada 

konsumen seperti tanggung jawab atas keluar masuknya barang, 

melakukan penerimaan barang dari pabrik dan melakukan rutinitas 

stock opname setiap bulannya agar menghindari perselisihan barang 

yang melonjak, lalu membuatkan pelaporan atas stok barang. 

 

2.2.9 SPG/SPB 

Membantu koordinator dalam mengelola barang di 

outlet/stand, menarik pembeli untuk berkunjung ke stand dan 

menawarkan produk, contoh produk, dan mencatat semua hasil 

penjualan. 

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

Nippon Paint adalah salah satu merek cat interior maupun 

eksterior yang sudah dikenal cukup luas dan lama di Indonesia. Nippon 

Paint Indonesia berdiri pada tahun 1969 dan sampai sekarang masih eksis 

sebagai perusahaan cat terkemuka dengan kualitas terbaik. Nippon hadir 

untuk memberikan solusi kebutuhan cat dan pelapis dengan berbagai 

pilihan produk serta ribuan pilihan warna. 
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Nippon Paint sudah di kenal masyarakat sebagai merek cat dan 

pelapis yang senantiasa akan selalu menjaga kualitas terbaik dengan 

pengawasan quality control yang ketat guna menjamin kualitas terbaik 

sehingga dapat menjadi solusi terdepan memenuhi keinginan dan 

kebutuhan pasar akan cat interior maupun eksterior yang berkualitas 

tinggi dan terjangkau harganya. 

Nippon Paint diproduksi dengan mengikuti keinginan global 

tentang produk yang ramah lingkungan, produk-produk Nippon Paint 

diformulasikan untuk ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan, 

berbahan dasar air, tidak mengandung timah dan merkuri, serta kandungan 

Volatile Organic Compound (VOC) mendekati nol. (Nippon Paint, 2015b) 

Masa depan untuk industri cat di Indonesia telah mengalami satu 

lompatan maju dengan konsep Colour Creations dari Nippon Paint 

Indonesia. Perusahaan yang berasal dari Jepang ini sudah menguasai pasar 

Indonesia selama 41 tahun. 

Colour Creations adalah sebuah sistem penjualan dengan konsep 

untuk toko cat yang mulai diperkenalkan oleh Nippon Paint Indonesia 

sejak tahun 2007 dengan tujuan memberikan fasilitas 

kemudahan-kemudahan dalam penyediaan cat. Diantaranya adalah 

memberikan layanan konsultasi, pilihan warna, dan inspirasi-inspirasi 

baru. Dengan ini Nippon Paint Indonesia berharap dapat memberikan 

one-stop solutions bagi para konsumen yang seringkali kesulitan dalam 

mencari ketersediaan, pilihan dan kombinasi warna yang nantinya akan 

sangat berpengaruh pada keindahan dan kenyamanan pemakainya. 

PT Nipsea Paint and Chemicals adalah perusahaan yang 

memproduksi cat Nippon Paint. Dengan fasilitas produk yang lengkap, 

mampu melakukan pengembangan produk-produk yang lebih baik dan 

lebih cepat untuk pasar yang berbeda diseluruh Indonesia. 

PT Nipsea Paint and Chemicals menggunakan berbagai alat 

promosi seperti periklanan, gathering, dan roadshow serta fokus 

memberikan pelayanan kepada ritel, terutama pada toko-toko bahan 

bangunan. Memasarkan produk cat tidak segampang yang dikira. Cat tidak 
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akan laku bila ritel tidak bersungguh-sungguh menjual produknya. Untuk 

itu, PT Nipsea Paint and Chemicals memberikan beragam pelayanan 

kepada ritel, seperti diskon, hadiah langsung berupa barang-barang 

promosi ataupun sebuah tiket tour, maupun bonus ekstra barang. Dengan 

pelaksanaan promosi seperti di atas, diharapkan target penjualan 

perusahaan PT Nipsea Paint and Chemicals akan tercapai. 

Kegiatan promosi dirasa semakin penting pada masa sekarang agar 

kebijakan pemasaran benar-benar efektif dan efisien. Kepercayaan 

konsumen terhadap produk yang ditawarkan perusahaan tergantung dari 

kepiawaian perusahaan tersebut dalam mengatur kegiatan promosi yang 

tepat. Kegiatan promosi yang tepat adalah untuk memberitahukan dan 

memperkenalkan barang yang tepat pada waktu yang tepat dengan biaya 

tertentu. Diharapkan penjualan akan meningkat sehingga dalam jangka 

panjang, perusahaan dapat melakukan membangun usaha lagi. 

Marketing mix adalah suatu strategi kombinasi pemasaran 

berdasarkan produk, harga, promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik. 

Setiap perusahaan selalu berusaha untuk berkembang agar bisa tetap hidup 

dan bisa bersaing dengan para pesaingnya. Oleh sebab itu PT Nipsea Paint 

and Chemicals membuat strategi pemasaran yang terpadu.  

Salah satu strategi yang digunakan adalah bauran pemasaran 

(marketing mix), yaitu terkait dengan kegiatan mengenai produk, harga, 

promosi, tempat, orang, proses dan bukti fisik atau yang lebih dikenal 

dengan sebutan 7P, yaitu Product, Price, Promotion, Place, People, 

Process dan Physical Evidence. Strategi-strategi ini saling berpengaruh 

sehingga sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan 

strategi ini sangat penting untuk dijadikan pemimpin sabagai pedoman 

dalam mengendalikan perusahaan untuk mencapai sebuah tujuan. 

Adapun penjelasan PT Nipsea Paint and Chemicals mengenai 

unsur-unsur yang terkait dalam strategi bauran pemasaran yaitu: 

1. Produk 

PT Nipsea Paint and Chemicals merupakan perusahaan 

manufaktur merek cat nomor satu dan pelopor industri cat di kawasan 
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Asia Pasifik salah satunya yaitu Indonesia. Didirikan sejak tahun 1881. 

PT Nipsea Paint and Chemicals memiliki diferensiasi dalam hal 

pengembangan produk. Mulai dari segi segment maupun segi 

demografinya.  

Penerapan kualitas yang tinggi juga menjadikan produk Nippon 

menjadi produk yang paling dicari oleh para pelanggan. Sehingga 

kualitas produk menjadi strategi utama dalam produksi untuk 

meningkatkan mutu produk sesuai dengan tuntutan standar lingkungan 

secara nasional dan internasional (state of art). PT Nipsea Paint and 

Chemicals telah mengeluarkan banyak sekali produk cat yang sesuai 

dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan seperti dibawah ini : 

 

a. Cat besi dan kayu 

1. Bee Brand 1000 

Produk Bee Brand 1000 seperti pada Gambar 2.3 : 

 

 

Gambar 2. 3 Bee Brand 1000 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Bee Brand 1000 adalah cat enamel berbahan dasar resin 

alkyd. Cat ini dapat digunakan untuk interior dan eksterior pada 

kayu maupun besi.Cat ini mudah diaplikasikan, menghasilkan 

permukaan yang mengkilap, cepat kering, tahan lama dan dapat 

dicuci. 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Aplikasi Data : Pengenceran 0 – 20% Bee Brand 1000 

Thinner. Aplikasi : Kuas, roll, atau spray. Daya Sebar Teoritis : 8 – 

9 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 1 jam, Kering 

Keras 6 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam. 

 

2. Bee Brand Junior 66 

Produk Bee Brand Junior 66 seperti pada Gambar 2.4 : 

 

 

Gambar 2. 4 Bee Brand Junior 66 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Bee Brand Junior 66 adalah cat sintetis enamel berbahan 

dasar resin alkyd berkualitas tinggi dengan harga ekonomis. 

Memiliki keunggulan cepat kering, daya kilap tinggi, daya tutup 

baik, anti-pudar dan tahan terhadap cuaca.  

Keunggulan lainnya yaitu dapat dicuci serta mempunyai 

kelenturan dan kehalusan sangat baik. Mudah diaplikasikan pada 

berbagai substrat seperti struktur baja, kayu, mebel, besi, dll. 

Cocok untuk eksterior dan interior. Adapun deskripsi produk 

sebagai berikut: 

1. Kilap tinggi. 

2. Cepat kering. 

3. Daya tutup baik. 

4. Anti-pudar. 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Aplikasi Data : Pengenceran 0 – 20% Bee Brand 1000 

Thinner, Aplikasi : Kuas, roll, atau spray, Daya Sebar Teoritis : 8 – 

9 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 30 menit, 

Kering Keras 3 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam. 

 

3. Bee Brand Hammertone 

Produk Bee Brand Hammerton seperti pada Gambar 2.5 : 

 

Gambar 2. 5 Bee Brand Hammertone 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Bee Brand Hammertone adalah cat lapisan finish 

memberikan efek hammertone yang indah serta menimbulkan 

kesan 3-dimensi. Mempunyai perlindungan anti-korosi dan cepat 

kering. Digunakan untuk peralatan kantor dan alat-alat seperti 

lemari, tempat surat, kotak saklar listrik, dan lain-lain. 

Cat yang akrab dan sering dijumpai untuk pengecatan 

peralatan mesin-mesin pertanian ataupun industri lainnya. Karena 

memang cat tersebut memberi perlindungan ganda disatu sisi 

bersifat anti korosif pada peralatan-peralatan/mesin-mesin, disisi 

lain memiliki permukaan licin walaupun bentuk fisiknya bertekstur 

(tahan gores). Perlindungan ganda terhadap semua jenis logam 

tersebut di atas didasarkan atas hasil riset dan pemakaian teknologi 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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mutakhir. Keduanya dipadukan sehingga menghasilkan produk 

yang kuat, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Sifat Hammertone yang tahan korosi, oksidasi dan tahan 

gores secara aplikasi dapat lebih dikembangkan pada media-media 

yang lebih ekstrem dengan lingkungannya. Contoh: digunakan 

pada super strukutur pada kapal-kapal niaga atau mesin-mesin 

kapal. Dengan demikian manfaat Hammertone nampak lebih luas. 

Sedang bentuk fisik hasil aplikasi terlihat sangat artistik, indah dan 

menawan. Tersedia dalam berbagai warna disesuaikan dengan 

lingkungan setempat. 

Aplikasi yang terbaik menggunakan sprayer, hasilnya lebih 

rata, halus juga cepat. Kemudahan aplikasi Hammertone dapat 

ditunjukan pula melalui pemakaian kuas sebagai alat aplikasi, 

namun perlu diingat dalam pengencerannya. Aplikasi Data: 

Pengenceran 20% Bee Brand 1000 Thinner Aplikasi Spray, Daya 

Sebar Teoritis 9 – 11 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering 

Sentuh : 10 menit, Kering Keras : 4 jam. 

 

4. Nippe 2000 

Produk Nippe 2000 seperti pada Gambar 2.6 : 

 

 

Gambar 2. 6 Nippe 2000 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Cat Nippe 2000, cat duco sejuta umat ekonomis kualitas 

baik, Nippon paint salah satu pemain besar industry cat tanah air, 

selain produk cat dinding yang menjadi pemimpin pasar, produk 

lainnya juga tidak kalah peminatnya. 

Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis 

nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia 

dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga 

memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk 

diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk 

pengecatan pada kendaraan, mesin, kerangka kayu dan besi 

ataupun baja. Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Cepat kering. 

2. Daya kilap tinggi. 

3. Banyak pilihan warna. 

4. Awet dan tahan lama. 

Aplikasi yang terbaik menggunakan sprayer, hasilnya lebih 

rata, halus juga cepat. Banyak perusahaan peralatan kantor melirik 

produk seperti ini karena digunakan pengecatan pada File Cabinet, 

almari-alamri besi serta rak-rak barang, tentu yang masih 

berhubungan dengan Office Equipment. 

Aplikasi Data : Pengenceran 50 – 100% Nippe 2000 High 

Gloss Thinner, Aplikasi : Kuas atau air spray, Daya Sebar Teoritis 

: 7 – 9 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 5 menit, 

Kering Keras 1 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam. 

Angka diatas adalah standar untuk referensi. Hasil yang 

sesungguhnya dapat bervariasi tergantung dari Kondisi pengecatan 

(kondisi lingkungan, keahlian operator pengecatan, permukaan 

yang akan dicat dan lain sebagainya). Daya tahan produk hanya 

dapat digaransi jika menggunakan dempul, cat dasar dan thinner 

yang dianjurkan dengan cara aplikasi yang benar, yang sesuai 

dengan yang tertera di atas. Aplikasi pada temperatur yang rendah 

akan memperlama waktu kering. 
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5. Melamic Colour 

Produk Melamic Colour seperti pada Gambar 2.7 : 

 

 

Gambar 2. 7 Melamic Colour 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Melamic Colour adalah cat finish 2-in-1 kombinasi 

melamic clear dengan warna woodstain yang menarik untuk kayu 

dan rotan. Terdiri dari 2 komponen (base dan hardener). Aplikasi 

akan lebih mudah dan menghemat waktu.  

Menghasilkan permukaan kayu dengan daya kilap yang 

tinggi, lapisan keras dan tebal, tahan gores, serta tahan terhadap air 

dan bahan kimia rumah tangga. Sangat cocok diaplikasikan untuk 

furniture kayu seperti mebel dan kabinet, pintu, jendela, kusen, dan 

lain-lain. Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Menghemat Waktu. 

2. Daya Kilap Tinggi. 

3. Tahan air dan bahan kimia rumah tangga. 

4. Tahan gores. 

Aplikasi Data : Pengenceran 0 – 5% Melamic Thinner 

(kuas) 40-60% Melamic Thinner (spray), Aplikasi Kuas atau spray, 

Daya Sebar Teoritis 11 - 13 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Kering Sentuh 5 menit, Kering Keras 1 jam. Interval Pengecatan 

Selanjutnya 2 jam. Perbandingan Campuran Base Hardener = 9 : 1 

(v/v). Umur Campuran 6 jam. Jumlah Lapisan yang Dianjurkan 

Minimal 2 lapis. 

 

6. Platone 8000 

Produk Platone 8000 seperti pada Gambar 2.8 : 

 

 

Gambar 2. 8 Platone 8000 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Platone 8000 merupakan cat sintetis berdaya kilap tinggi, 

cepat kering, daya lekat yang baik serta harga yang ekonomis. Cat 

ini digunakan untuk mengecat konstruksi bangunan baja, perabot 

kayu. Bisa digunakan untuk keperluan dalam dan luar, tahan lama 

dan tahan terhadap gangguan jamur. Adapun deskripsi produk 

sebagai berikut: 

1. Kilap tinggi. 

2. Tahan lama. 

3. Cepat kering. 

4. Daya lekat baik. 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Aplikasi Data Pengenceran 0 – 20% Bee Brand 1000 

Thinner, Aplikasi Kuas, roll, atau spray, Daya Sebar Teoritis 10 - 

12 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 1 jam, Kering 

Keras 6 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya : 16 jam. 

 

7. Bodelac 2-in-1 Anti Karat 

Produk Bodelac 2-in-1 Anti Karat seperti pada Gambar 2.9 : 

 

 

Gambar 2. 9 Bodelac 2-in-1 Anti Karat 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Bodelac 2-in-1 Anti-Karat adalah cat dasar jenis sintetis 

alkyd yang berfungsi sebagai cat dasar sekaligus cat akhir yang 

diformulasikan khusus dalam satu kemasan. Merupakan terobosan 

baru dibidang teknologi cat, produk ini mempunyai sifat yang 

sangat tahan karat, tahan air, tahan cuaca, serta memberikan daya 

lentur dan daya lekat yang sangat baik, hingga mudah dibersihkan. 

Dibuat khusus untuk mengecat semua jenis permukaan besi dan baja 

tanpa harus dicat lagi dengan cat finish. 

Bodelac 2-in-1 Anti-Karat tersedia dalam berbagai pilihan 

warna yang menarik dan bercorak mengkilap. Sangat cocok 

diaplikasikan pada: Konstruksi Baja, Pagar Besi, Pintu Besi, Teralis 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Besi, Tangga Besi, Talang Besi, Lemari Besi, Rak-Rak Besi, 

Kuda-Kuda Rangka Baja. Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Anti-karat. 

2. Tahan cuaca. 

3. Menghemat waktu. 

4. Daya kilap tinggi. 

5. Berbagai macam warna menarik dan tahan-lama. 

Aplikasi Data : Pengenceran 0 – 20% Bodelac Thinner, 

Aplikasi Kuas, roll, atau airless spray, Daya Sebar Teoritis 8 – 10 

m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh : 2 jam, Kering 

Keras : 8 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya 16 jam. 

  

b. Cat Exterior 

1. Nippon Weatherbond 

Produk Weatherbond seperti pada Gambar 2.10 : 

 

 

Gambar 2. 10 Nippon Weatherbond 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Nippon Weatherbond adalah cat berkualitas tinggi dengan 

bahan dasar resin emulsi akrilik yang cocok untuk pemakaian 

eksterior. Nippon Weatherbond diformulasikan khusus dengan 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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menggandakan kekuatan dan daya tahan terhadap cuaca ekstrim. 

Produk ini mempunyai daya tahan yang tinggi terhadap kotoran, 

jamur, alga, pengelupasan dan alkali.Selain itu, cat ini mudah 

diaplikasikan dan menghasilkan permukaan yang halus, rata, 

memiliki daya sebar yang tinggi serta tidak mengandung timbal 

dan merkuri. Cat eksterior premium untuk cuaca ekstrim. Adapun 

deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Formulasi Anti-Weather Technology. 

2. Warna lebih tahan lama dengan Colour Protect. 

3. Tahan terhadap lumut dan jamur. 

4. Tahan kelupas dan anti-kapur. 

Aplikasi Data : Jumlah Lapis : 2 (dua) lapis, Daya Sebar 

Teoritis : 11 – 13 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 

15 menit, Kering Keras 1 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya : 3 

jam. 

 

2. Nippon Weatherbond Solareflect 

Produk Weatherbond Solareflect seperti pada Gambar 2.11 : 

 

 

Gambar 2. 11 Nippon Weatherbond Solareflect 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/


29 
 

 

 

Nippon Weatherbond Solareflect adalah cat berbahan dasar 

100% akrilik yang tidak ditambah dengan timbal dan merkuri. Cat 

ini di formulasikan khusus untuk melindungi permukaan dinding 

luar dari cuaca ekstrim di Indonesia. Dengan formulasi inovatif 

“Sunblock Technology” yang dapat mengurangi suhu permukaan 

sampai 5°C. Cat eksterior premium bermutu untuk memantulkan 

panas dan menurunkan temperatur hingga 5°C. Adapun deskripsi 

produk sebagai berikut: 

1. Dengan Sunblock Technology. 

2. Melindungi dari perubahan warna dengan Colour Protect. 

3. Tahan kelupas & pengapuran. 

4. Tahan kotor & lumut. 

Aplikasi Data Jumlah Lapis : 3 (tiga) lapis, Daya Sebar 

Teoritis : 11 – 13 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan : Kering Sentuh 

15 menit, Kering Keras 1 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya 3 

jam. 

 

3. Elastex Waterproof 

Produk Elastex Waterproof seperti pada Gambar 2.12 : 

 

 

Gambar 2. 12 Elastex Waterproof 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Elastex Waterproof adalah cat pelapis anti-bocor dengan 

perlindungan 5 tahun anti-bocor, berbahan dasar latex elastomerik 

akrilik yang sangat tangguh untuk mencegah kebocoran air, dan 

dapat pula berfungsi sebagai cat dasar yang unggul. Cat ini memiliki 

sifat kedap air, elastis, tahan retak, anti-alkali, anti-jamur, daya rekat 

yang kuat dan anti-lumer/leleh. Cat ini dapat digunakan pada semen 

ataupun beton, kayu, besi dan seng. Adapun deskripsi produk 

sebagai berikut: 

1. Kedap air. 

2. Elastis. 

3. Tahan retak. 

4. Anti-alkali. 

5. Anti-jamur. 

Aplikasi Data : Pengenceran : 20% Air bersih, Aplikasi 

Kuas atau roll, Daya Sebar Teoritis 7.5 – 9 m2/kg/lapis. Waktu 

Pengeringan Kering Sentuh 15 menit, Kering Keras 90 menit. 

Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam. 

 

4. Metallic Paint (Water-Based) 

Produk Metallic Paint (Water-Based) seperti pada Gambar 2.13: 

 

 

Gambar 2. 13 Metallic Paint (Water-Based) 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Metallic Paint (Water-Based) adalah cat akrilik berbasis air 

untuk interior dan eksterior yang dapat diaplikasikan pada beton, 

gypsum, kayu dan juga logam untuk memberikan efek metalik yang 

dapat ditinting. Dengan menggunakan undercoat yang sesuai, 

warna dan kekilapan dari Metallic Paint (Water-Based) akan lebih 

menonjol.  

Metallic Paint (Water-Based) cocok untuk dekorasi dinding, 

kayu dan permukaan logam dengan penggunaan primer yang tepat. 

Diformulasikan khusus agar mudah diaplikasikan dengan rol, kuas 

maupun spray. Cat ini memberikan penyebaran pigmen metalik 

merata pada permukaan substrat. 

Spesifikasi Jenis Cat Akrilik, Tekstur Gloss, Metallic effect. 

Warna Gold (readymix dan tinting). Daya Sebar Teoritis : 7.0 - 8.5 

m2/liter/lapis (kuas). Jumlah Lapisan yang Dianjurkan Minimal 2 

Lapis. Waktu Kering (suhu 25-30 derajat celcius) Kering Sentuh 30 

Menit, Kering Keras 1 Jam. Interval Pengecatan Selanjutnya 2 Jam. 

 

c. Cat Interior 

1. Matex Putty 

Produk Matex Putty seperti pada Gambar 2.14: 

 

 

Gambar 2. 14 Matex Putty 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Matex Putty adalah dempul atau plamir berbahan dasar resin 

emulsi kopolimer akrilik yang berfungsi untuk menambal, mengisi 

retakan dan sambungan, serta menaikkan permukaan pada dinding 

semen yang berpori.  

Dengan keunggulan tidak mudah retak, daya lekat yang kuat 

serta mudah digunakan untuk dinding interior dan eksterior, 

langit-langit yang terbuat dari asbes, mortar, beton dan 

sejenisnya.Membuat permukaan dinding menjadi lebih halus dan 

rata sehingga dapat diamplas dengan baik. Aplikasi Data Aplikasi 

Kape dan sekop. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 10 menit, 

Kering Keras 1 jam, Pengamplasan 3 jam. Adapun deskripsi produk 

sebagai berikut: 

1. Bisa untuk interior dan eksterior. 

2. Tidak mudah retak. 

3. Daya lekat kuat. 

4. Mudah digunakan. 

 

2. Nippon Flaw-less 

Produk Nippon Flaw-less seperti pada Gambar 2.15 : 

 

 

Gambar 2. 15 Nippon Flaw-less 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Nippon Flaw-Less adalah cat premium berbasis akrilik yang 

memiliki warna yang mewah dan menawan, karena diformulasi 

khusus untuk memperindah dinding interior Anda untuk waktu yang 

lebih lama. Cat ini memiliki daya tutup yang sempurna dengan hasil 

akhir yang halus dan mewah, serta melindungi dinding interior dari 

kotoran sehingga dinding rumah Anda akan tetap bersih.  

Nippon Flaw-Less aman untuk keluarga dan ramah 

lingkungan, karena rendah VOC (Volatile Organic Compound), 

rendah bau dan tidak mengandung timbal, merkuri atau 

formaldehid. Catatan: VOC adalah bahan kimia yang ada di udara, 

berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Hasil akhir matt yang 

halus & mewah. Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Warna paling tahan lama dengan colour protect. 

2. Lebih tahan cuci. 

3. Rendah VOC dan rendah bau. 

Aplikasi Data: Jumlah Lapis 2 (dua) lapis. Daya Sebar 

Teoritis 9 – 11 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 30 

menit, Kering Keras 1 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya 3 jam. 

 

3. Nippon Matex Gold 

Produk Nippon Matex Gold seperti pada Gambar 2.16 : 

 

 

Gambar 2. 16 Nippon Matex Gold 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Matex Gold adalah cat interior premium bebas timbal yang 

berbahan resin kopolimer vinyl akrilik, dan diformulasikan khusus 

sehingga menghasilkan lapisan film yang sangat halus dan 

matt.Matex Gold memiliki daya tutup lebih baik, warna yang tahan 

lama serta ketahanan yang sangat baik untuk dicuci dan terhadap 

jamur.Matex Gold dapat diaplikasikan pada dinding, langit-langit 

dari bahan dasar beton, gipsum, batu bata, papan dan asbes. Adapun 

deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Hasil matt yang lebih halus 

2. Daya tutup lebih baik 

3. Warna tahan lama 

4. Tahan cuci 

Aplikasi Data : Jumlah Lapis : 2 (dua) lapis. Daya Sebar 

Teoritis : 10 – 13 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan : Kering Sentuh 

: 30 menit, Kering Keras : 1 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya : 3 

jam. 

 

4. Nippon Spot-less 

Produk Nippon Spot-less seperti pada Gambar 2.17 : 

 

 

Gambar 2. 17 Nippon Spot-less 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/


35 
 

 

 

Nippon Spot-less adalah cat premium yang diformulasikan 

untuk pemakaian interior, memiliki daya tahan sangat baik terhadap 

kotoran rumah tangga (teh, wine, kopi, tinta, tangan, lipstik, jus, dan 

lain-lain). Cat ini mempunyai daya tolak hidrofilik terhadap noda 

sehingga mudah dibersihkan.Hal tersebut membuat cat premium ini 

sangat berkualitas. 

Keunggulan Nippon Spot-Less adalah mudah dibersihkan, 

water resistant, tidak berbau pada saat aplikasi dan pengeringan, 

tidak beracun (tanpa timbal, merkuri dan logam berat), anti-jamur, 

warna tidak mudah berubah, tidak mudah mengapur, mudah 

diaplikasikan, mudah dicat ulang, memiliki daya tutup tinggi dan 

daya sebar yang tinggi. 

Nippon Spot-Less cocok untuk dekorasi dan melindungi 

permukaan dinding yang terbuat dari semen, plester, batu bata dan 

dinding fiber. (Daya tolak hidrofilik artinya mempunyai daya tahan 

yang tinggi terhadap penetrasi noda cair yang bersifat hidrofilik 

dengan cara membuat noda tersebut menjadi partikel kecil pada 

permukaan cat sehingga mudah dibersihkan). Adapun deskripsi 

produk sebagai berikut: 

1. Dengan formulasi Stain Guard, noda cair tidak menempel di 

dinding. 

2. Warna lebih tahan lama dengan Colour Protect. 

3. Anti lumut dan jamur. 

4. Tahan Lama. 

5. Anti-Pudar. 

6. Rendah VOC. 

7. Aman untuk kesehatan dan tidak berbau (dengan kadar VOC 

kurang dari 0,63 gr/ltr atau mendekati ZERO VOC). 

Aplikasi Data: Jumlah Lapis : 2 (dua) lapis. Daya Sebar 

Teoritis : 10 – 12 m2/liter/lapis. Waktu Pengeringan Kering Sentuh 

30 menit, Kering Keras 1 jam. Interval Pengecatan Selanjutnya 3 

jam. 
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5. Nippon Vinilex 

Produk Nippon Vinilex seperti pada Gambar 2.18 : 

 

Gambar 2. 18 Nippon Vinilex 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Nippon Vinilex adalah cat tembok No. 1 dan terlaris di 

Indonesia. Berbahan dasar resin kopolimer vinyl akrilik yang 

berkualitas tinggi. Dengan keunggulan tahan disikat 1200 kali, 

warna tahan lama, anti-pudar, anti-jamur, cepat kering, dan minimal 

cipratan ketika aplikasi. Nippon Vinilex dapat digunakan untuk 

dinding interior dan eksterior serta langit-langit berbahan dasar 

asbes, batako, beton, papan, mortar dan lain sebagainya baik yang 

baru atau yang sudah pernah di cat. Adapun deskripsi produk 

sebagai berikut: 

1. Anti-Jamur. 

2. Min. Cipratan. 

3. Tahan Sikat 1200X. 

4. Anti-Pudar. 

6. Cepat Kering. 

 

 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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Aplikasi Data: Pengenceran : 5 – 20% air bersih, Aplikasi 

Kuas, roll, atau spray. Daya Sebar Teoritis : 10 m2/kg/lapis. Waktu 

Pengeringan : Kering Sentuh 15 menit, Kering Keras 1 jam. Interval 

Pengecatan Selanjutnya 2 jam. 

 

d. Cat Semprot 

1. Pylox 

Produk Pylox seperti pada Gambar 2.19 

 

 

Gambar 2. 19 Pylox 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Pylox adalah cat semprot legendaris berkualitas tinggi 

terbuat dari bahan modifikasi akrilik. Memiliki keunggulan cepat 

kering, hasil yang keras, daya lekat sangat kuat dan daya kilap 

tinggi. Tersedia ratusan pilihan warna untuk berbagai macam hasil 

akhir, anti-pudar serta tahan lama. Dengan Precision Nozzle 

Technology yang mempermudah aplikasi, tidak macet dan 

menghasilkan semprotan yang lebih halus dan akurat di atas 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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berbagai macam substrat seperti besi, kayu, plester, dinding dan 

lain-lain. Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Sangat mengkilap.  

2. Cepat Kering.  

3. Warna tahan lama.  

4. Daya lekat kuat. 

 Cepat kering < 10 menit, Katup spray presisi, Kilap tinggi, 

Tahan lama, Daya lekat kuat. Aplikasi Data Kering Sentuh 5 

menit. Interval Pengecatan Selanjutnya 10 menit. 

 

2. Pylox Basics 

Produk Pylox Basics seperti pada Gambar 2.20 : 

 

 

Gambar 2. 20 Pylox Basics 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Pylox Basics adalah cat semprot anti-gumpal harga yang 

ekonomis. Memiliki keunggulan kilap tinggi, cepat kering, 

anti-pudar serta warna awet dan tahan lama. Dengan Precision 

Nozzle Technology sehingga mudah diaplikasikan di atas berbagai 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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macam substrat seperti seperti besi, kayu, plester, dinding dan 

lain-lain. Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Kilap tinggi. 

2. Cepat Kering.  

3. Warna tahan lama.  

4. Anti pudar. 

5. Harga Ekonomis. 

Cepat kering < 10 menit, Katup spray presisi, Kilap tinggi, 

Tahan lama, Daya lekat kuat. Aplikasi Data Kering Sentuh 5 menit. 

Interval Pengecatan Selanjutnya 10 menit. 

 

3. Pylox Autolux 

Produk Pylox Autolux seperti pada Gambar 2.21 : 

 

 

Gambar 2. 21 Pylox Autolux 

Sumber : www.nipponpaint-indonesia.com 

 

Pylox Autolux adalah cat semprot dengan bermacam pilihan 

hasil akhir yang menarik, daya kilap tinggi, cepat kering, daya lekat 

sangat kuat, anti-pudar dan ketahanan cuaca yang sangat baik. 

Tersedia dalam warna Candytone yang menarik dan Heat Resistant 

http://www.nipponpaint-indonesia.com/
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yang tahan terhadap panas sampai dengan temperatur 6000C. 

Dengan Precision Nozzle Technology yang mempermudah aplikasi, 

tidak macet dan menghasilkan semprotan yang lebih halus dan 

akurat. Cocok digunakan untuk pengecatan ulang pada mobil, 

minibus, sepeda motor serta pengecatan-pengecatan di karoseri. 

Adapun deskripsi produk sebagai berikut: 

1. Kilap tinggi. 

2. Cepat Kering.  

3. Warna tahan lama.  

4. Daya lekat kuat. 

Cepat kering < 10 menit, Katup spray presisi, Kilap tinggi, 

Tahan lama, Daya lekat kuat. Aplikasi Data Kering Sentuh 5 menit. 

Interval Pengecatan Selanjutnya 10 menit. 

 

2. Price 

Price yang berarti harga, sangat mempengaruhi akan terjualnya 

suatu barang yang ditawarkan. Dalam menentukan harga PT Nipsea 

Paint and Chemicals ini menggunakan strategi seperti : 

a. Menentukan harga sesuai dengan segment pasar. 

b. Variasi harga dari varian produk. 

c. Harga suku cadang yang bersaing. 

d. Memberikan potongan harga terhadap pembelian dalam jumlah 

besar seperti halnya nego volume pada barang. 

 

3. Place 

Place yang berarti tempat, erat kaitannya dengan 

pendistribusian. Jaringan produk cat merek Nippon Paint yang sangat 

luas dan tersebar diseluruh kawasan Asia salah satunya Indonesia, 

merupakan sebuah penghargaan dari hasil penjualan produk cat merek 

Nippon Paint yang dilakukan oleh PT Nipsea Paint and Chemicals. Hal 

itu membuat PT Nipsea Paint and Chemicals bisa memiliki jaringan di 
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30 propinsi dan terdapat lebih dari 4 pabrik dan 35 titik distribusi atau 

kantor pemasaran di seluruh Indonesia. 

 

4. Promotion 

a. Advertising 

Menurut Kasali (1992 : 21), secara sederhana iklan didefenisikan 

sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan oleh 

suatu masyarakat lewat suatu media. Namun demikian, untuk 

membedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan 

untuk membujuk seseorang untuk membeli. (Bahrori and Priyatno, 

2017) 

Setiap produk yang diluncurkan PT Nipsea Paint and Chemicals 

memiliki karakteristik iklan yang berbeda, karena setiap produk 

memiliki segmentasinya masing-masing. Contohnya produk 

Weatherbond memiliki tagline yang dibuat pada tahun 2018 yaitu 

“Dokter Blobby”. 

b. Personal Selling 

Personal selling merupakan Komunikasi langsung (tatap muka) 

antara penjual dengan calon pelanggan untuk memperkenalkan 

suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman 

pelanggan terhadap produk sehingga pelanggan kemudian akan 

mencoba dan membelinya.  (Dellamita and Yulianto, 2014) 

PT Nipsea Paint and Chemicals memiliki Sales Promotion 

Girl (SPG) & Sales Promotion Boy (SPB) sebagai personal 

selling yang ditempatkan pada toko-toko, guna memberikan 

informasi kepada konsumen terkait produk-produk yang telah 

diluncurkan ke pasaran.  

c. Sales Promotion 

Nugroho (2005:256) mengatakan bahwa, ”Promosi penjualan dapat 

dirancang untuk memperkenalkan produk baru dan juga 

membangun merek dengan penguatan pesan iklan dan citra 

perusahaan” selain itu promosi penjualan dapat juga mendorong 
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konsumen untuk melakukan pembelian. Salah satu bentuk sales 

promotion yang dilakukan diantaranya program diskon, hadiah, 

kerjasama, cicilan, tarik tunai. (Razati and Ruhimat, 2008) 

Sales promotion merupakan salah satu cara untuk memberikan 

penawaran-penawaran khusus/nilai tambah dari produk-produk 

yang dijual PT Nipsea Paint and Chemicals kepada calon 

konsumen agar menarik minat mereka sehingga dapat 

meningkatkan penjualan. 

d. Direct Marketing 

Pemasaran  langsung  adalah  sistem  pemasaran interaktif  

yang  menggunakan satu  atau  lebih  media  untuk 

mempengaruhi satu tanggapan atau transaksi terukur pada lokasi 

manapun. (Rini and Hasbi, 2015) 

Salah satu strategi yang dilakukan dalam hal call center PT Nipsea 

Paint and Chemicals tidak menggunakan penjawab telepon 

otomatis, melainkan dengan menyediakan customer service yang 

sangat terlatih. PT Nipsea Paint and Chemicals akan menindak 

lanjuti masalah atau keluhan yang telah disampaikan untuk tetap 

dapat menjamin kepuasan para pelanggannya. 

e. Public Relations 

Menurut British Insititute of Public Relations (IPR) menyatakan 

bahwa “PR is about reputation (the result of what you do, what you 

say and what others say about you). PR practice is the the discipline 

which looks after reputation with the aim of earning understanding 

and support, and influencing opinion and behavior”.  

Menurut IPR, PR terkait dengan reputasi, meskipun tampaknya 

mudah namun pengertian tugas dan kewajiban yang harus dilakukan 

oleh seorang PR sangatlah berat, karena reputasi positif tidaklah 

terbentuk begitu saja. Reputasi positif hanya dapat diperoleh dengan 

perjuangan dan kerja keras yang harus dilakukan organisasi dan 

meliputi apa yang dilakukan organisasi, apa yang dikatakan oleh 
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organisasi, dan apa yang dikatakan public tentang organisasi. (Prida 

A.A.A, 2007) 

Public Relation yang bekerja pada PT Nipsea Paint and Chemicals 

bertugas untuk melakukan kegiatan yang sistematis untuk 

mencapai citra positif perusahaan dan meyakinkan customer bahwa 

produk-produk dari perusahaan tersebut berkualitas. 

 

5. People 

PT Nipsea Paint and Chemicals sangat memperhatikan 

kepuasan pelanggan. Maka dari itu PT Nipsea Paint and Chemicals 

cukup selektif dalam mempekerjakan karyawan. Terdapat beberapa 

aspek ‘People’ yang cukup berpengaruh dalam kemajuan PT Nipsea 

Paint and Chemicals terutama dalam hal penjualan diantaranya ialah: 

PT Nipsea Paint and Chemicals menggunakan strategi yang 

unik dalam hal call center, PT Nipsea Paint and Chemicals tidak 

menggunakan penjawab telepon otomatis, melainkan dengan 

menyediakan customer service yang sangat terlatih. Guna 

mempermudah penindak lanjutan dari masalah ataupun keluhan 

dimana yang merasakannya adalah para pelanggan.  

Adapun PT Nipsea Paint and Chemicals memiliki Sales 

Promotion Girl (SPG) dan Sales Promotion Boy (SPB) sebagai 

personal selling yang ditempatkan pada toko-toko, guna memberikan 

informasi mengenai semua produk yang ada kepada konsumen terkait 

produk-produk terbaru yang telah diluncurkan dan dikenalkan ke 

pasaran. 

 

6. Process 

Terdapat pelayanan yang diberikan PT Nipsea Paint and 

Chemicals guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Untuk proses 

pembelian produk cat merek Nippon Paint dapat ditempuh yaitu 

dengan adanya kita datang melalui toko-toko tradisional maupun 

modern trade, kita bisa melakukan proses pembelian produk cat merek 
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Nippon Paint. Dibantu oleh SPG/SPB yang akan membantu kita untuk 

memilih dan menentukan, merek cat Nippon Paint jenis apa yang akan 

kita beli sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. 

 

7. Physical Evidence 

Upaya yang dilakukan PT Nipsea Paint and Chemicals dalam 

memberikan stimulan pada calon costumer adalah dengan melakukan 

beberapa hal berikut: 

a. Menata produk cat merek Nippon Paint yang beragam jenis di 

depan toko-toko atau di halaman toko. Guna menarik perhatian 

calon costumer. 

b. Membuat brosur yang menarik, dengan adanya gambar produk 

yang dijual dan list atau urutan jenis-jenis produk berikut dengan 

harganya. Hal ini akan mempermudah calon costumer dalam 

menangkap informasi. 

c. Menampilkan interface yang simple pada websitenya. Pilihan 

menu yang jelas. Mempermudah calon costumer atau costumer 

untuk mengaksesnya. 

 

 

  



 

 

 

BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL: SITI DAMAYANTIE ALDA, NPM 15311531 

3.1.1 Bidang Kerja 

PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung, 

mempunyai beberapa bidang kerja, antara lain : Supervisor, Sales 

Marketing, Head Admin, Staff Admin, Head Warehouse, Warehouse 

Staff, Team Leader, SPG/SPB. Dari beberapa bidang kerja tersebut 

penulis ditempatkan di bidang Staff Admin yaitu dibagian Admin 

Delivery Order. 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan PKL dimulai pada tanggal 16 April 2018 di PT 

Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung. Berikut ini adalah 

daftar kegiatan yang dilakukan selama mengikuti kegiatan PKL : 

1. Create Sales Order 

SO (Pesanan Penjualan) adalah pesanan yang dilakukan oleh 

konsumen kepada sales marketing dan dipastikan barang yang 

tercatat pada form sales order telah sesuai dengan permintaan 

yang dipesan. Form yang berisikan pesanan konsumen 

diberikan kepada admin untuk di create pada sistem agar 

pesanan terdata dalam sistem dan dapat diproses pada tahap 

berikutnya. Pada saat pembuatan sales order, terdapat beberapa 

fungsi yang dijalankan, yaitu : 

a. Memonitor transaksi penjualan. 

b. Mengecek ketersediaan barang. 

c. Mentransfer kebutuhan barang ke Material Requirements 

Planning (MRP). 

d. Menjadwalkan pengiriman. 

e. Menghitung biaya. 
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f. Mengecek limit kredit. 

g. Membuat dokumen baik yang dicetak maupun elektronik. 

Semua data-data yang dihasilkan dari data di atas akan 

didokumentasikan dalam sales order. Create Sales Order 

seperti pada Gambar 3.1: 

 

 

Gambar 3. 1 Create Sales Order 

Sumber : SAP Logon PT Nipsea Prod 

 

2. Create Outbond Delivery 

Setelah create sales order selesai diproses maka tahap 

selanjutnya yaitu proses create outbond delivery. Dimana 

inputan pesanan yang berisi kode pelanggan, daftar nama 

pelanggan, kode barang, daftar nama barang, dan kuantiti 

pesanan yang dilakukan pada bagian sales order diterbitkan 

proses outbond delivery agar pesanan barang yang dilakukan 

bisa masuk pada daftar proses barang yang akan dikeluarkan 

pada shipping area atau barang pesanan terlebih dahulu 

disiapkan di area gudang sebelum barang pesanan dimasukkan 

kedalam mobil pengiriman. Kesimpulan dari outbond delivery 

adalah proses penjadwalan pengiriman pada sistem. Jika barang 



47 
 

 

 

yang dipesan tersedia digudang, barang tersebut bisa untuk 

dijual pada pelanggan dan segera dijadwalkan untuk 

pengiriman barang kepada pelanggan. Create Outbond 

Delivery seperti padaGambar 3.2 : 

  

 

Gambar 3. 2 Create Outbond Delivery 

Sumber : SAP Logon PT Nipsea Prod 

 

3. Delivery Monitor 

Terdapat 3 aktivitas pada tahap ini : 

1. Picking: memindahkan barang keluar dari gudang ke 

shipping area (storage location). 

2. Packing: pada shipping area, barang dimasukkan ke dalam 

container. 

3. Loading: barang masuk ke truk yang akan mengirim 

barang. 

Setelah kendaraan yang digunakan untuk mengirim barang 

keluar dari plant, maka dilakukan post good issue. Terdapat 

2 fungsi PGI (Post Goods Issue) : 

1. Update inventory (stock update). 

2. Update accounting document. 
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Delivery Monitor seperti pada Gambar 3.3: 

 

 

Gambar 3. 3 Delivery Monitor 

Sumber : SAP Logon PT Nipsea Prod 

 

4. Periksa Nota Penjualan 

Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan pada nota-nota penjualan 

yang telah dicetak dan yang telah kembali dari pengiriman 

barang-barang pesanan yang diterima oleh pihak toko. 

Pemeriksaan ini terkait kelengkapan atas tanda tangan dan cap 

dari pihak toko yang telah menerima barang yang dikirimkan 

oleh supir perusahaan, kelengkapan pada tanda tangan kepala 

admin dan cap perusahaan, kelengkapan pada tanda tangan 

kepala gudang yang bertanggung jawab penuh atas keluar 

masuknya barang, juga kelengkapan tanda tangan supir yang 

mengirim dan mengantarkan barang yang tertera dalam nota 

penjualan. Dimana harus diperhatikan kelengkapan seperti 

penjelasan diatas dan memperhatikan kebersihan pada nota 

penjualan yang artinya adalah nota penjualan tidak boleh ada 

coretan dan kerusakan lain seperti pada tinta printer maupun 

pada kertas dari masing-masing nota penjualan yang telah 
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kembali untuk diserahkan kepada bagian penagihan. Nota 

penjualan seperti pada Gambar 3.4 : 

 

 

Gambar 3. 4 Nota Penjualan 

Sumber : SAP Logon PT Nipsea Prod 

 

5. Setor Nota Penjualan 

Setelah dilakukan pengecekan pada nota penjualan, maka tahap 

selanjutnya yaitu penyetoran nota penjualan pada bagian 

penagihan. Nota kembali yang sudah lengkap sesuai dengan 

ketentuan akan diserah terima melalui sistem. Serah terima nota 

penjualan seperti pada Gambar 3.5 : 

 

 

Gambar 3. 5 Serah Terima Nota Penjualan 

Sumber : SAP Logon PT Nipsea Prod 
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6. Terima Telepon 

PT Nipsea Paint and Chemicals membuatkan SOP (System 

Operational Procedure) kepada seluruh distributor yang ada 

diseluruh Indonesia yaitu menentukan penerimaan pesanan 

produk ataupun penerimaan keluhan pelanggan melalui telepon 

adalah bagian PO (Purchase Order) untuk area kantor dan sales 

marketing untuk area lapangan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan telepon adalah 

sebagai berikut : 

a. Membuka sapaan salam sopan seperti ; “Selamat 

Pagi/Siang/Sore Nippon Paint, ada yang bisa kami bantu?”. 

b. Merespon semua keperluan pelanggan. 

c. Mencatat semua barang yang di pesan, jika keperluan 

pelanggan adalah pemesanan produk. 

d. Mencatat semua keluhan yang disampaikan, jika keperluan 

pelanggan berhubungan dengan pelayanan. 

e. Menutup pembicaraan telepon dengan salam sopan sama 

halnya seperti pembukaan pembicaraan ; “Selamat 

Pagi/Siang/Sore”. 

 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dari pemaparan di atas mengenai pelaksanaan kerja, penulis 

menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi di tempat 

praktik kerja lapangan di PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang 

Lampung yaitu : 

Pada saat input sales order ada kendala yang dihadapi dalam 

penginputan pemotongan voucher disebabkan karena proses 

perhitungan yang dilakukan masih dengan manual, dimana gift 

voucher yang bernilai rupiah tidak dapat diberikan dalam bentuk 

uang tunai. Management PT Nipsea Paint and Chemicals yang 

memberikan ketentuan aturan pada gift voucher yang ada, gift 

voucher hanya bisa diberikan dalam bentuk potongan harga/diskon 
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pada nota pembelian yang dilakukan pihak toko-toko yang memiliki 

voucher bertanda cap CEO. Voucher seperti pada Gambar 3.6: 

 

 

Gambar 3. 6 Gift Voucher 

Sumber : PT Nipsea Paint and Chemicals 

 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Setelah diketahui masalah atau kendala yang dihadapi 

selama melaksanakan kegiatan PKL, penulis berupaya melakukan 

pemecahan masalah yaitu : 

Berdasarkan kendala yaitu kesulitan dalam penginputan 

pemotongan gift voucher pada saat create sales order, penulis 

melakukan pemecahan masalah yaitu dengan membuat rumus pada 

excel file yang berfungsi sebagai perhitungan pendapatan diskon 

harga yang ada pada nota pembelian.  
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Persentase atau perseratus adalah sebuah angka atau 

perbandingan (rasio) untuk menyatakan pecahan dari 

seratus.Persentase sering ditunjukkan dengan simbol "%".Persentase 

juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan.Bilangan itu 

kemudian diskalakan agar dapat dibandingkan dengan 

seratus.(id.wikipedia.org). 

Ditemukan prosesnya adalah setelah create sales order 

dilakukan, bisa terhitung berapa total diskon yang akan diberikan 

pada masing-masing barang yang terinput dalam satu nota 

pembelian. Sehingga memudahkan pekerjaan dan menghindari 

ketidak akuratan penulis dalam menentukan nilai potongan yang 

diberikan.Berikut rumus excel file yang penulis usulkan pada 

Gambar 3.7: 

 

 

 

Gambar 3. 7 Rumus excel file yang diusulkan 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Siti Damayantie Alda 

 



 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT Nipsea 

Paint and Chemicals Cabang Lampung, banyak pengetahuan dan 

pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja 

Lapangan : 

1. Penulis memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan yang ada di 

PTNipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung yang bergerak 

dibidang pendistribusian cat, dimana penulis ditempatkan 

sebagaiAdministrasi Delivery Order dan mampu melaksanakan 

pekerjaanyang sudah diberikan selama PKL. 

2. Penulismampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan lingkungan 

kerja yang telah dilakukan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) di 

PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung. Sehingga penulis 

dapat berkomunikasi dengan baik secara jelas dengan bahasa yang 

mudah untuk dipahami dan memiliki mental yang lebih matang dalam 

menghadapi dunia kerja. 

3. Penulis mampu membangun mental yang kuat dan dapat 

mengembangkan cara berfikir dalam menyelesaikan masalah seperti 

mengatasi adanya kendala pada penentuan nilai persentase pada item 

barang yang akan diinputkan di sistem pada PT Nipsea Paint and 

Chemicals Cabang Lampung. 

4. Penulis dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah diberikan 

dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, teratur, tersusun 

rapih dan tepat pada waktunya seperti mengerjakan inputan pesanan 

barang sesuai dengan yang dipesan oleh pihak toko, mengerjakan 

pencetakan nota sesuai dengan daftar barang toko yang akan dikirim, 

melakukan pengecekan pada nota yang telah kembali setelah dikirim 

barang dan dibuktikan atas kelengkapan tandatangan dan cap toko 
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pada nota penjualan yang telah diterima pihak toko dan melakukan 

penyetoran nota kembali kepada bagian bill collections. 

 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan untuk 

mahasiswa atau mahasiswi berikutnya yang akan melaksanakan PKL di 

PT Nipsea Paint and Chemicals Cabang Lampung agar mempersiapkan 

hal berikut : 

1. Pada dasarnya mahasiswa dan mahasiswi yang akan melaksanakan 

Praktik kerja Lapangan harus memiliki softskill dan hardskill yang 

didapat dari Univesistas Teknokrat Indonesia agar mempermudah 

mahasiswa dan mahasiswi dalam menghadapi Praktik Kerja Lapangan. 

2. Memiliki kedisiplinan dan kesopanan serta bertanggung jawab dalam 

setiap pekerjaan. 

3. Memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaan. 

4. Melatih kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar 

secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami. 

5. Memiliki ketelitian, kemandirian dan inisiatif dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
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LAMPIRAN 

 

 
Lampiran 1 Ruang Kepala Admin 

 

Lampiran 2 Ruang Admin Kantor 
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Lampiran 3 Ruang Admin Gudang 

 

 
Lampiran 4 Ruang Kepala Cabang 
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Lampiran 5 Ruang Supervisor 

 

 
Lampiran 6 Ruang Meeting 
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Lampiran 7 Catatan Harian Lembar ke 1 
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Lampiran 8 Catatan Harian Lembar ke 2 
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Lampiran 9 Daftar Hadir Lembar ke 1 

 

 

Lampiran 10 Daftar Hadir Lembar ke 2 

 



62 
 

 

 

 

 

 
Lampiran 11 Form Penilaian Lembar Ke 1 
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Lampiran 12 Form Penilaian Lembar Ke 2 
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Lampiran 13 Form Penilaian Lembar Ke 3 
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Lampiran 14 Form Penilaian Lembar Ke 4 

 

 

 

 

 


