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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 dan usulan saran untuk meningkatkan kinerja dan kemajuan di 

perusahaan PT So Good Food Pesawaran Lampung selama 2 bulan yaitu dimulai 

pada tanggal 20 November 2017 sampai dengan 13 Januari 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini ditempatkan pada Bagian HRD dan 

GA. Pelaksanaan kerja pada bagian HRD dan GA yaitu membuat form pelatihan, 

penilaian dan evaluasi dan membantu pengarsipn dibagian purchasing.   

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) penulis 

memberikan sedikit saran pada pihak PT So Good Food Pesawaran Lampung 

secara umum dan khusus pada bagian HRD dan GA untuk layout ruang kerja 

sarana agar lebih rapi, tata letak arsip berkas lebih informatif  dari segi 

penggolongan arsip dan fungsinya, tata letak ATK (Alat Tulis Kantor) agar 

memudahkan pada saat digunakan. 

 

Kata Kunci : PKL, PT So Good Food, HRD dan GA  



 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, 

menilai bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan 

realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi 

maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL. 

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia (UTI). 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 ke dalam program pelatihan berupa kinerja 

dalamsemua 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). 

Penulis Melaksanakan PKL di PT So Good Food Lampung yang 

beralamat di Jl. Raya Negeri Sakti KM 12 Desa Negeri Sakti Kecamatan Gedong 

Tataan, Pesawaran, PT So Good Food Lampung. Penulis memilih PT So Good 

Food karena ingin mengetahui tentang teknik secara langsung pekerja karyawan 

PT So Good Food Lampung selain itu penulis juga  ingin  mengetahui dunia kerja 

yang sesungguhnya serta Ingin mendapatkan tambahan pengalaman yang belum 

didapat selama di kampus. 
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1.2   Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dan  tujuan  dari  pelaksaan  kegiatan  Praktik  Kerja  

Lapangan  adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau 

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di 

lapangan. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

4. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

5. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana  

bekerja dan bersikap di dunia kerja 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini 

antara lain: 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Mendapatkan pengalaman untuk bekal  pada saat bekerja nantinya. 

2. Dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di            

bangku perkuliahan. 

3. Menambah wawasan mengenai dunia industri. 

4. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya. 

b. Bagi Universitas Teknokrat 

1. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui pengalaman praktik kerja lapangan. 

2. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas 

Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi lainnya. 

3. Universitas Teknokat Indonesia akan dikenal di dunia industri. 
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c.Bagi PT So Good Food Lampung 

1. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan praktik kerja lapangan. 

2. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia industri/ 

perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan 

akademis. 

3. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan praktik kerja lapangan. 

 

1.4  Tempat PKL 

PT So Good Food Lampung yang beralamat di Jl. Raya Negri Sakti KM 

12 Desa Negri Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, Jarak dari kampus ke 

PT So Good Food kurang lebih 13,7 km 27 menit Seperti gambar 1.1 di bawah 

ini: 

 

Gambar 1.1 Jarak dari Teknokrat ke PT So Good Food 

(Sumber : Google Map) 
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1.5  Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 20 November 

sampai 13 Januari 2018 atau selama 40 hari, yang dilaksanakan di PT So Good 

Food Lampung, dengan waktu kerja yang dapat di lihat pada tabel 1.1 berikut :  

Tabel 1.1 tabel waktu pelaksanaan PKL 

  

Hari Jam Masuk Jam Istirahat Jam Keluar 

 Senin - Jum’at 

(Sabtu-Minggu libur) 
08.00 12.00 s.d 13.00 16.00 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Berdirinya PT So Good Food 

Menurut Pak Anggrian Agri Nugroho, salah seorang staf administration 

HRD PT So Good Food dalam wawancara pada tanggal 23 Novembr 2017, PT So 

Good Food Lampung yang beralamat di Jl. Raya Negri Sakti Km 12 Desa Negri 

Sakti Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, PT So Good Food Lampung 

merupakan  perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufactur, PT. So 

Good Food Lampung merupakan perusahaan yang mengolah daging dan susu sapi 

menjadi berbagai produk, antara lain: sosis, kornet, nugget, bakso dan susu 

kemasan. Dengan distribusi meliputi seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di 

Indonesia. 

 

PT So Good Food Lampung ini didirikan pada tahun 1995 dengan nama 

PT SUPRA SUMBER CIPTA  namun pada bulan April tahun 2010 berubah nama 

menjadi PT So Good Food Lampung, PT So Good Food Lampung merupakan 

satu dari anak perusahaan japfa Comfeed Indonesia Tbk, sebagai holding 

company untuk bisnis consumer goods. PT So Good Food lampung berpusat di 

Graha Praba Samanta Jl. Daan Mogot Km. 12 No. 9 Cengkareng Jakarta Barat 

11790 selain di Lampung cabang dari PT So Good Food ada di beberapa daerah 

juga yaitu ; Cabang Jakarta – Cakung Jl. Raya Tipar cakung km. 0.6 No. 49 

Margasuka, Babakan Ciparay – Bandung. Cabang Semarang Jl. Tapak 1A Tugu – 

Semarang, Cabang Suarabaya Jl. Laksda M. Natsir No. 17 Tanjung Perak – 

Surabaya, Makasar Jl. Ir. Sutami, Komplek Pergudangan 88 Makasar – Sulawesi 

Selatan. Prestasi yang pernah dicapai yaitu ReBi (Rekor Bisnis) yang diakui 

sebagai perusahaan sosis nasional siap makan pertama dan memiliki kapasitas 

produk terbesar. Seperti gambar 2.1 di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Halaman Depan Kantor PT So Good Food Lampung. 

(Sumber : PT So Good Food Lampung) 

 

2.2  Visi dan Misi. 

 Adapun visi dan misi dari PT So Good Food adalah: 

2.2.1 Visi 

Visi dari PT So Good Food Manufacturing yaitu menjadi perusahaan yang 

memperhatikan jaminan mutu sebagai prioritas utama dengan menjalankan 

prinsip-prinsip aman, sehat, utuh dan halal, menjadi perusahaan yang 

selalu konsisten, efisien, produktif dan inovatif, menjadi perusahaan yang 

ikut tumbuh bersama konsumen demi kesejahtraan bersama. 

2.2.2 Misi  

Menyelenggarakan usaha dibidang pengolahan makanan yaitu industry 

daging olahan lanjut (further meat process) dan memperdayakan sumber 

daya manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian. 

 

2.3  Logo  

 Logo dari PT So Good Food adalah : 

 So Good yang merupakan salah satu produk pangan berbahan baku  

daging, Real Good atau susu berkualitas yang rasannya lezat dan harganya 
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terjangkau dan yang terahir adalah So Nice atau Produk kaya nutrisi dari bahan 

alami yang baik bagi kesehatan tubuh. Seperti gambar 2.2 di bawah ini: 

 

Gambar 2.2 Logo Perusahaan PT So Good Food 

Sumber : PT So Good Food Lampung 

 

2.4 Struktur Organisasi 

 Dalam perusahaan dibutuhkan satu organisasi yang baik agar dapat 

mengatur dan menentukan posisi wewenang kewajiban dan tanggung jawab. 

Tanpa ada struktur organisasi suatu perusahaan tidak akan lancer. Struktur 

organisasi adalah bagian yang menjelaskan dan menunjukan kerangka hubungan 

antara jabatan, fungsi, tugas, dan tanggung jawab masing-masing pegawai dalam 

satuan yang utuh. Sedangkan organisasi itu sendiri merupakan suatu sistem 

prilaku orang-orang yang paling terkait dalam melaksanakan suatu perkerjaan 

yang telah dipisah-pisahkan kedalam berbagai subsistem. Hal yang demikian 

perlu, mengingat bahwa semakin besar perusahaan akan semakin kompleks 

kegiatannya, masalah yang dihadapi, sehingga diperlukan suatu keselarasan 

aktivitas antara suatu organisasi atau keselarasan tugas antar jabatan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu 

organisasi terdiri dari : 

a. Ada sekelompok orang yang berkerja sama 

b. Adanya tujuan, wewenang dan tanggung jawab 

c. Adanya pengakuan hubungan satu sama lain  

d. Adanya tujuan tertentu yang akaan dicapai 

e. Adanya ketentuan-ketentuan yang harus ditaati 
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Struktur organisasi yang digunakan PT So Good Food Lampung adalah 

menggunakan struktur organisasi garis. Karena pada struktur organisasi tersebut 

terdapat garis wewenang dari atas hingga bawah, yaitu secara langsung 

bertanggung jawab kepada seorang atasan. Struktur organisasi ini yang 

memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Tujuan pemisahan fungsi-

fungsi dalam perusahaan adalah untuk menghindari adanya perangkapan tugas 

yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan yang merugikan perusahaan. 

Demikian pula halnya dengan PT So Good Food Lampung, didalam 

melaksanakan kegiatan operasional perusahaannya memiliki struktur organisasi, 

dibawah akan diuraikan tugas masing-masing fungsi dalam struktur organisasi PT 

So Good Food Lampung. Dapat dilihat pada Gambar 2.3 di bawah ini: 

     Plant Manager 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT So Good Food Lampung 

Sumber : PT So Good Food Lampung 

 

2.4.1 Fungsi Unit Kerja  

Berikut ini akan dijelaskan fungsi masing-masing unit kerja secara umum yaitu : 

a. Plant Manager 

Plant Manager membawahi bagian PPIC (Planning Product Inventory 

Control), Prodution dan Maintenance. PPIC bertugas membuat 

perencanaan produksi seperti mempersiapkan bahan-bahan keperluan 

produksi dan mengontrol jumlah persediaan, sedangkan maintenance 

bertanggung jawab atas kinerja termasuk kelancaran alat dan mesin 

produksi. 

 

   

Departemen 

Quality 

Assurance 

 

Purchasing 

and Logistic 

Accounting 

& FA HRD & GA 
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b. Quality Assurance (QA) 

Tugas utama departemen QA adalah menjalankan sistem dan prosedur 

yang sudah diterapkan, menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan 

mutu produk yang dihasilkan mulai dari penerimaan bahan baku, 

proses produksi, penanganan produk jadi sampai produk siap 

didistribusikan, mengevaluasi sistem dan prosedur untuk 

meningkatkan kualitas dan keamanan pangan pada produk akhir. 

c. Purchasing and Logistic 

Purchasing bertanggung jawab atas pengaturan pembelian meliputi 

order pembelian, pengawasan penerimaan bahan baku, dan mengetahui 

posisi barang terhadap supplier. Sedangkan Logistic bertanggung 

jawab untuk menyimpan, mengawasi dan menangani persediaan, 

bahan baku (raw matrial), ingridient, kemasan dan produk jadi.  

d. Accounting and Financial Advisor  (FA)  

Tugas dapertemen Accounting & FA adalah Mengecek kelengkapan 

dokumen supplier Menyatukan dokumen pembayaran ke supplier 

dengan data Gudang & Purchasing Menghandle semua transaksi 

perusahaan dan Membuat laporan keuangan. 

e. Human Resources Development and General Affair (HRD dan GA) 

Tugas departemen HRD adalah menangani masalah pengolahan dan 

peningkatan SDM, perekrutan karyawan baru,  job description dan 

pemberian kinerja penilaian (training) karyawan. 

 

2.5 Kegiatan Umum Perusahaan 

 Pada PT So Good Food Lampung merupakan  perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri manufactur, PT So Good Food Lampung merupakan 

perusahaan yang mengolah daging dan susu sapi menjadi berbagai produk, antara 

lain: sosis, kornet, nugget, bakso dan susu kemasan. Dengan distribusi meliputi 

seluruh provinsi dan kabupaten yang ada di Indonesia. 

 

  



 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1  PELAKSANAAN PKL: 

TRI HADIYANTO MARGE, NPM 14311832 

3.1.1 Bidang Kerja 

 Selama melakukan kegiatan PKL di PT So Good Food Lampung penulis 

ditugaskan dibagian Human Resources Development (HRD dan GA) dibawah 

bimbingan Febry Yunadi S.H. selaku supervisor HRD dan GA perusahaan. 

Adapun pekerjaan HRD dan GA di PT So Good Food adalah : 

a. HRD bertugas melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja ( Preparation 

and Selection ) dan Pengembangan serta mengevaluasi Karyawan ( 

Development and Evaluation ). 

b. Membuat sistem HRD yang efektif dan efisien, misalnya dengan 

membuat, job description, training dan mendata informasi karyawan dll. 

c. Melakukan kegiatan penilaian dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, keterampilan dan 

pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar perusahaan. 

d. Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 

karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

e. Melakukan pengelolaan kendaraan dinas dan pengadaan kendaraan dinas 

Perawatan gedung perawatan lingkungan kantor (lahan parkir, halaman 

kantor, gudang, dsb) semua bentuk perizinan perusahaan. 

f. Pengadaan dan distribusi ATK dan alat-alat kerja lainnya (meja, kursi, 

laptop, komputer, dll) dan  Keamanan perusahaan (satpam, security). 

g. Berhubungan dengan pihak eksternal (Pemda, Kepolisian, sekolah, ormas, 

wartawan, kelurahan, kecamatan dll). 
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3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

 Selama melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT So Good Food 

Lampung, penulis ditugaskan untuk membantu perusahaan membuat form 

pelatihan dan evaluasi pelatihan dan form penilaian kompetensi manufacturing 

karyawan, Mendata dan mengarsip informasi data karyawan serta membantu 

mengarsip data order pembelian di purchasing. 

a. Membuat Form Penilaian, form Pelatihan dan form Evaluasi  

Evektivitas pelatihan 

Membuat form Penilaian dan form Pelatihan kompetensi manufacturing di 

PT So Good Food  dilakukan setiap tahunnya. Untuk memudahkan pekerjaan 

penulis ditempatkan di bagian HRD dan GA untuk membantu proses membuat 

form pelatihan dan form penilaian kompetensi manufacturing karyawan yang ada 

di PT So Good Food Pesawaran Lampung. Dalam menyelesaikan pekerjaan 

tersebut, penulis harus fokus dan teliti dalam melakukannya. Dalam hal 

pencatatan evaluasi efektivitas pelatihan masih manual, sehingga membutuhkan 

banyak waktu untuk menyelesaikannya. Untuk membuat form penilaian dan form 

pelatihan standar perusahaan dalam pengerjaannya menggunakan aplikasi     

excel. 

Pengertian penilaian kinerja menurut Henry Simamora (2004 : 338)  

“Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai 

oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”. 

Dari pendapat di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa penilaian 

kinerja adalah salah satu kebijakan dalam perusahaan yang menilai kinerja 

karyawannya baik kualitas maupun kuantitas yang dilakukan secara periodik 

sehingga dapat mengevaluasi hasil pekerjaannya dengan tujuan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

1. Form Penilaian ,dokumen ini merupakan form isian data nilai pegawai 

dalam setahun dan diberikan kepada bagian Kepegawaian/Bagian Umum. 

Untuk lebih jelas tentang data form penilaian manufacturing pada PT So 

Good Food dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini 
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Gambar 3.1  FORM  PENILAIAN MANUFACTURING 

Sumber : PT So Good Food Lampung 



13 

 

 

 

2. Form pelatihan merupakan catatan pelatihan karyawan setiap tahunnya jika 

ada pelatihan standar perusahaan, ada yang belum diikuti maka akan di 

adakan pelatihan tahun depannya. Dibawah ini adalah gambar catatan 

pelatihan PT So Good Food Lampung. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  FORM PELATIHAN MANUFACTURING 

Sumber : PT So Good Food Lampung 
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3. Form evaluasi pelatihan adalah form yang digunakan untuk mengisi data 

evaluasi pelatihan yang berguna sebagai alat untuk menilai seberapa jauh 

perkembangan peserta training setelah tiga bulan training yang dinilai oleh 

atasan dari peserta training. PT So Good Food Lampung. 

 

 
 

Gambar 3.3  FORM EVALUASI  EFEKTIVITAS 

PELATIHAN MANUFACTURING 

Sumber : PT So Good Food Lampung 
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Adapun prosedur dalam melakukan pembuatan penilaian kompetensi 

manufacturing karyawan kinerja di sebagai berikut : 

1. Bagian kepegawaian/Bagian Umum meminta penilaian kepada kepala 

seksi (pejabat penilai) masing-masing bagian. 

2. Setelah diisi oleh kepala seksi (pejabat penilai) form tersebut 

dikembalikan kepada bagian kepegawaian/Bagian Umum. 

3. Bagian kepegwaian/Bagian Umum membuat form penilaian,form 

pelatihan dan evaluasi pelatihan. 

4. Setelah semua form karyawan yang dinilai diisi lalu diberikan kepada 

pejabat penilai untuk ditandatangani. 

5. Setelah ditandatangani oleh pejabat penilai form penilaian, form 

pelatihan dan evaluasi pelatihan kemudian ditandatangani juga oleh 

atasan pejabat penilai. 

6. Setelah selesai ditandatangani, form penilaian, form pelatihan dan 

evaluasi pelatihan dikembalikan kebagian kepegawaian/Bagian Umum 

untuk diarsipkan. 
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Bagan Alir Dokumen (Document Flowchart)  

 
Gambar 3.4  Bagan Alir Dokumen (Flowchart) Membuat Form Penilaian dan      

pelatihan. 

 

 

 



17 

 

 

 

 

Gambar 3.5   Bagan Alir Dokumen (Flowchart) Membuat Form Evaluasi 

pelatihan. 
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b. Mendata dan mengarsip informasi data karyawan dan order 

pembelian 

a. Informasi lengkap karyawan yang sudah di data lalu diarsip  untuk 

Menjaga kerapihan penyimpanan 

b. Menjaga kebersihan tempat penyimpanan 

c. Menjadi Petugas yang terampil dan terdidik 

d. Menciptakan sistem arsip yang mudah dalam penyimpanan dan mudah 

menemukan kembali 

e. Menjaga keamanan arsip, melaksanakan fumigasi, dan lainnya 

sebagaimana ketentuan pengamanan dokumen arsip umum/lainnya. 

 

Pengelolaan arsip merupakan arsip penting dalam suatu organisasi, baik 

organisasi bisnis maupun pemerintahan. Bertambahnya pekerjaan suatu 

organisasi, menyebabkan bertambah juga arsip yang dihasilkan. Jumlah arsip yang 

semakin banyak dari waktu ke waktu, membutuhkan penanganan yang baik agar 

informasi yang terkandung di dalam arsip tersebut dapat ditemukan dengan cepat 

dan tepat. Pengelolaan arsip secara manual yang telah dilakukan selama ini, 

memiliki beberapa kelemahan, yaitu membutuhkan ruang dan tempat 

penyimpanan yang besar resiko kerusakan arsip akibat bencana, membutuhkan 

pegawai yang banyak dan waktu pencarian yang lama. (Sutirman , 2015). 

 

3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Ada pun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di PT So Good 

Food Lampung : 

1. Dikarenakan pegawai yang cukup banyak memerlukan waktu yang  lama 

dalam pengerjaannya jika pencatatan evaluasi pelatihan harus di tulis 

manual. Pelatihan atau training berkaitan dengan peningkatan kemampuan 

atau ketrampilan karyawan yang sudah menduduki jabatan atau tugas 

tertentu agar mampu melaksanakan tugas yang diberikan secara optimal. 

Training digunakan untuk memposisikan karyawan sesuai dengan 

kompetensi dan kebutuhan perusahaan sebagai hasil training karyawan. 

Dalam menjalankan kegiatannya, Departemen HRD masih menggunakan 



19 

 

 

 

banyak kertas khususnya pada proses evaluasi pelaksanaan training. 

Selain itu, proses penilaian perkembangan karyawan setelah mengikuti 

training atau yang disebut dengan evaluasi tiga bulanan masih ditulis  

manual di formulir evaluasi pelatihan sehingga hal tersebut banyak 

memakan waktu. Departemen HRD belum menggunakan aplikasi khusus 

dalam pengolahan data evaluasi training sehingga dalam penyajian 

informasi menjadi lambat dan kurang informatif. Selain itu, pembuatan 

penilaian dan pelatihan pada departemen HRD masih menggunakan 

program aplikasi Microsoft Excel. 

 

2. Terlalu banyak penumpukan ordner sehingga perusahaan harus menambah 

ruangan. Semakin banyak dokumen yang ada semakin besar pula tempat 

yang harus disediakan oleh perusahaan untuk mengarsipkan dokumen-

dokumen tersebut, sementara perusahaan kesulitan untuk membangun 

sebuah ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Penumpukan Order Pembelian pada PT So Good Food 

 

Tidak dapat menemukan kembali arsip secara cepat ketika dibutuhkan 

oleh atasan atau unit lain dari bagian arsip dan bertambahnya surat-

surat ke dalam bagian arsip tanpa ada penyingkirannya, sehingga 

tempat dan peralatannya tidak lagi mencukupi. 
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Gambar 3.7 Susunan arsip pada PT So Good Food 

 

3.1.4    Cara Mengatasi Kendala 

Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut : 

1. Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis meminta bantuan 

terhadap karyawan lain dikarenakan jumlah pegawai yang cukup 

banyak. Karena masih terdapat kelemahan pada pengolahan data maka 

penulis memberikan saran untuk dibuatkan rancangan pengolahan data, 

diharapkan dapat mempermudah dalam pengolahan data yang 

dilakukan oleh PT So Good Food Pesawaran Lampung. 

Adapun dengan dibuatnya perancangan Sistem Informasi 

Evaluasi Training Karyawan, diharapkan memberikan manfaat 

untuk: 

a. Mempermudah dalam mengisi form evaluasi pelatihan sehingga 

waktu yang diperlukan untuk mengisi form tersebut menjadi lebih 

cepat dibandingkan dengan menulis manual.  

b. Mempermudah dalam membuat laporan hasil evaluasi training 

karyawan yang dibutuhkan manager HRD (Human Resource 

Development) menjadi lebih cepat dan informatif. 
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2. Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis memberikan usulan 

yaitu dengan Pemanfaatan  (Quick Response) QR Code untuk 

pengolahan arsip dokumen, QR Code mampu menyimpan semua jenis 

data, seperti data angka/numerik, alphanumeric, biner, 

kanji/kana.Selain itu QR Code memiliki tampilan yang lebih kecil 

daripada barcode. QR Code adalah sejenis scan kode batang atau yang 

sekarang lebih dikenal dengan barcode. Aplikasi QR Code ini sangat 

membantu pekerjaan untuk membuat pengaman dalam dokumen,  agar 

tidak terjadinya pemalsuan dokumen, alamat atau kode dan lainnya. 

dan Penulis juga mengusulkan dibuatkan program yang berisi perintah 

untuk mengolah data pengarsipan. Secara praktis program tersebut 

bertugas untuk mengolah data disimpan dengan cara di scan dan data-

data yang menumpuk akan dimasukkan ke dalam gudang pengarsipan 

setelah datanya tersimpan terkoputerisasi, dalam lima tahun data 

pengarsipan yang ada di dalam gudang disingkirkan agar tidak 

terjadinya penumpukan data yang banyak, data-data yang disingkirkan 

masih ada dalam program jika sewaktu-waktu dibutuhkan bisa dicari 

kembali. Selama ini pengarsipan yang ada hanya ditulis manual 

sehingga kurang efektif dan rawan hilang. 

Menurut Reizt (2004), repository adalah :  

ruang fisik yang diperuntukan untuk penyimpanan permanen atau 

menengah dari bahan arsip (dokumen, kertas, foto, video, dan lain – 

lain). 

Adapun dengan dibuatnya perancangan Sistem Informasi  

Repositori Data, diharapkan memberikan manfaat untuk: 

a. Pengolahan data yang membantu proses penyimpanan dan 

mengetahui laporan data yang sudah di repositori, pada PT So 

Good Food Pesawaran Lampung. 

b. Mempermudah pencarian data yang diarsipkan secara cepat dan 

penyimpanan yang terkomputerisasi. 

c. Meminimalisir terjadinya kerusakan dan kehilangan data serta 

mengurangi penumpukan data.  



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1  Simpulan 

 Berdasarkan dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem informasi yang berbasis komputerisasi lebih efisien dan efektif dan 

tidak memerlukan waktu yang lama dalam mencari dan menemukan data  

yang dibutuhkan.  

2. Penghematan terhadap biaya pemeliharaan arsip data yang benar-benar 

harus terjaga, Sehingga apabila dimasa yang akan datang diperlukan cukup 

dengan memanggil data tersebut untuk ditampilkan kembali. 

3. Membuat laporan hasil evaluasi training karyawan masih ditulis manual, 

sehingga membutuhkan waktu yang lama apabila ada pengolahan data 

akan menjadi lebih cepat dan informatif dalam mengisi form evaluasi 

pelatihan training terkomputerisasi, sehingga waktu yang diperlukan untuk 

mengisi form tersebut menjadi lebih cepat dibandingkan dengan ditulis 

manual. 

 

4.2 Saran 

 Setelah pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan 

pada PT So Good Food Lampung, saran yang dapat disampaikan oleh penulis 

sebagai berikut : 

1. Adanya ilmu pengetahuan dan teknologi  yang semakin canggih pada 

saat ini, pengolahan data dengan teknologi komputer akan lebih efektif 

dan efisien jika pengguna mampuh mengolah datanya dengan baik.  

2. Untuk penilaian penulis memberikan saran dengan metode 360 

merupakan penilaian yang adil karena dalam penerapannya penilaian 

tidak dilakukan oleh satu sumber dibanding penilaian tradisonal. 

3. Untuk layout ruang kerja agar lebih rapi, tataletak arsip berkas lebih 

informatif dari segi penggolongan arsip dan fungsinya, tataletak ATK 

(AlatTulis Kantor) agar memudahkan pada saat digunakan. 
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  Lampiran 1 Form Penilaian Manufacturing 
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Lampiran 2 Form Pelatihan Manufacturing 
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Lampiran 3 Form Evaluasi  Efektivitas Pelatihan Manufacturing 
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Lampiran 4 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 5 Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 6  Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 7  Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 8  Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 9  Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 10  Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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Lampiran 11  Formulir Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 


