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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Sejarah Perusahaan 

 PT. Sari Warna Asli Garment adalah perusahaan besar yang bergerak 

dibidang industri garment. Sejarah awal perusahaan berawal dari mergernya PT. 

Sritex dan PT. Sari Warna Asli. Keduanya merupakan perusahaan textile terbesar 

di Indonesia. PT. Sari Warna Asli Garment merupakan perusahaan manukfaktur 

yang bergerak dalam bidang pembuatan pakaian baik baju, celana maupun jaket, 

baik itu militer maupun bukan. PT. Sari Warna Asli Garment mulai beroperasi sejak 

tanggal 1 Januari 2012, namun baru diresmikan pada tanggal 18 Mei 2012. 

Memiliki jumlah total karyawan sementara sekitar 760 orang pada bulan Januari-

Agustus, namun per bulan Desember 2012 jumlahnya sudah bertambah menjadi 

lebih dari 1000 orang dan akan terus bertambah setiap tahunnya. 

 Terdapat dua departemen penting yang menggerakan perusahaan ini, yakni 

Office dan Produksi. Keduanya harus mampu bersinergi dengan baik agar 

perusahaan dapat berjalan dengan seimbang, baik secara hasil outputnya maupun 

secara administrasi. Departemen office terdiri dari Personalia, Accounting & Kasir 

(Keuangan), Purchase (Pembelian), Logistik (Gudang), Marketing, IT (EDP), 

Utility, Mekanik, Umum dan Poliklinik. Sedangkan Produksi terdiri dari Follow 

Up, Quality Control (QC), Cutting, Pressing, Sewing dan Packing. 

 

1.2 Sekilas Perusahaan 

 PT. Sari Warna Asli merupakan salah satu perusahaan manufaktur tekstil 

terintegrasi terbesar di Indonesia, terletak di kota Solo, Jawa Tengah. Sari Warna 

Asli didirikan pada tahun 1978 dengan kapasitas produksi sekitar 18 juta meter per 

tahun dan diperluas hingga 120 juta meter kapasitas per tahun, dalam berbagai 

produk seperti Cotton 100%, 100% Spun-Rayon, 100% Spun Polyester-, T / C 

65/35 Poli - Cotton, T / R 80/20 Poli-Viscose, dan Poli-bertekstur kain tenunan 

yang menghasilkan Twills, gabardine, Oxford, Chambray, Tommy, Poplins, Peach-

Kulit, Metrolon, Polyno, Poli-Satin, dan bahan Pocketing. PT. Sari Warna Asli 
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melakukan Pigment print, Reaktif print, Disperse print, Disperse-reaktif dan Prints 

Discharge serta menyediakan Greige, Dyed, cetak, dan kain jadi dalam rentang 

lebar dari 44" sampai 60". 

 Sekalipun masih tergolong perusahaan baru namun PT. Sari Warna Asli 

Garment kini cukup dikenal oleh masyarakat dan dunia, terbukti perusahaan ini kini 

telah memiliki Buyer yang cukup banyak baik dari dalam negeri maupun luar 

negeri. Dengan slogan kebanggaannya "success, success, success", perusahaan 

memiliki harapan untuk benar-benar memperoleh kesuksesan di dunia industri 

garment.  PT. Sari Warna Asli Garment berharap dengan kehadirannya di dunia 

industri juga dapat berdampak positif bagi semua kalangan, khususnya masyarakat 

dalam hal perekrutan karyawan dan kegiatan-kegiatan sosial. PT. Sari Warna Asli 

Garment juga terus berusaha mengembangkan diri menjadi perusahaan besar agar 

mampu bersaing dengan perusahaan garment yang lainnya. 

 

1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi :  

Menjadi perusahaan tekstil yang terpadu dan mendunia. 

 

Misi : 

 Menghasilkan produk sesuai dengan persyaratan pelanggan. 

 Mengutamakan kepuasan pelanggan. 

 Menyerahkan produk tepat waktu. 

 Selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan. 
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1.4 Struktur Organisasi 

  

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Sari Warna Asli Garment  
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1.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 

a) GM Office 

General Manager memiliki tugas penting dalam perusahaan yaitu 

mengkoordinasi setiap divisi yang mengambil bagian dalam perusahaan agar 

roda perusahaan dalam office dapat berjalan dengan lancar. 

 

b) IT/Bidang Teknologi 

Bidang Teknologi atau biasa disebut dengan IT yang ada di perusahaan adalah 

salah satu akar bagi perusahaan karena memiliki tanggung jawab yang tinggi 

dalam mengurusi setiap pengelolaan didalam perusahaan. segala aspek sudah 

menggunakan sistem, untuk hal ini perusahaan biasanya memberikan tanggung 

jawab dalam pengembangan sistem informasi desktop dan web serta segala 

keperluan perangkat keras yang dibutuhkan dalam divisi teknologi. Dalam 

divisi ini terdapat 2 sub bagian yang berguna untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan. subagian tersebut, yaitu: 

1) Software: subdivisi yang memiliki tugas dalam pengembangan perangkat 

lunak perusahaan. Perangkat lunak yang dikembangkan oleh para staf 

berupa sistem desktop dan web. Situs web berguna dalam menarik perhatian 

para pelanggan yang ingin mencari info dalam bidang tekstil/garment 

maupun info perusahaan. Dalam perangkat lunak desktop digunakan oleh 

petugas dalam divisi yang lain. Sehingga perangkat lunak desktop dapat 

berguna dalam mengembangkan profit perusahaan dan mengurangi segala 

kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan. sistem desktop juga 

memberikan kemudahan para pegawai di divisi lain agar pengerjaannya 

semakin diringankan.  

2) Hardware: subdivisi yang memiliki tugas dalam mengatasi segala 

kesalahan dalam perangkat keras di perusahaan. perangkat keras yang 

dimaksudkan biasanya berhubungan langsung dengan jaringan yang ada di 

dalam perusahaan sebagai contoh cctv dan juga jaringan sinyal. dalam 
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perangkat keras juga tidak jauh dalam pengembangan perangkat lunak 

perusahaan. Biasanya dalam pelatihan perangkat keras para pegawai juga 

diajarkan untuk dapat melakukan pekerjaan yang biasanya berhubungan 

langsung dengan jaringan. Sebagai contoh menangani hosting, routing, 

service. 

 

 

 

c) Export-Import/ EXIM 

Divisi EXIM dalam pengerjaannya mengurus segala kegiatan barang yang akan 

dikirim ataupun masuk. Dalam pengurusannya EXIM memiliki tanggung jawab 

yang penting untuk mendapatkan kerja sama dalam perusahaan besar lain yang 

mengurus kain,dan bahan untuk dapat di buat menjadi bahan jadi.  

 

d) PURCHASE 

Divisi purchase memiliki tugas yang dibilang penting dalam perusahaan. 

karena segala aspek perusahaan harus melewati divisi purchase dimana divisi 

ini mengatur segala aktivitas dari pengeluaran uang untuk program dalam 

segala divisi, pengadaan barang untuk EXIM, perekrutan anggota baru. 

 

e) COMPLIANCE 

Compliance Officer bekerja untuk memulihkan kesalahan dan tidak boleh 

menuduh kesalahan kepada pihak manapun. Dalam pengelolaannya compliance 

juga memiliki tanggung jawab yang penting untuk dapat memutuskan aktifitas 

yang akan di ambil bagiannya nanti sehingga tidak merugikan perusahaan 

maupun divisi yang lainnya. 
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f) IE 

Divisi yang bertugas untuk mendapatkan segala informasi terkini seputar 

garment dan memberikan produk berkualitas dimana setiap pengguna dapat 

mengikuti tren terkini. 

 

g) ADM 

Manajemen administrasi perkantoran merupakan bagian dari manajemen yang 

memberikan informasi layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk 

melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi dampak kelancaran pada 

bidang lainnya. 

 

h) MANAGER OFFICE 

Koordinator dari sistem kerja. Seorang manajer kantor bertanggung jawab 

untuk perencanaan, organisasi, dan mengendalikan aspek administrasi 

organisasi, termasuk persiapan, komunikasi, koordinasi dan penyimpanan data 

untuk mendukung produksi dan operasi penting lainnya dari sebuah pendirian 

industri. Seringkali mereka juga terlibat dalam pemasaran. Juga, tugas mereka 

adalah untuk memantau proses kerja dan untuk mengevaluasi hasilnya. Hasil 

kerja ditujukan untuk apa yang dapat disebut sistem penerima akhir, seperti 

misalnya, klien, pelanggan, dan departemen lain. 
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BAB II PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 

2.1 Penjelasan Log Book 

Log Book adalah buku yang menjelaskan aktifitas/pekerjaan harian penulis 

selama melaksanakan kerja praktek pada PT. Sari Warna Asli Garment. Log Book 

diverifikasi oleh pembimbing lapangan untuk mengontrol setiap aktivitas/pekerjaan 

yang dikerjakan selama melaksanakan Kerja Praktek. Adapun aktivitas-aktivitas 

yang telah dilakukan selama proses Kerja Praktek sebagai berikut: 

Pada tanggal 3 Juli 2017, pertama kali KP di PT. Sari Warna Asli Garment, 

bertemu dengan pembimbing lapangan yaitu mas Ferry. Perkenalan, kemudian 

diberi tugas dari divisi IT untuk membuat sistem informasi karyawan. Penulis 

mendapatkan tugas kantor yang pertama yaitu mengerjakan sebuah laporan bulanan 

perusahaan atau penyettingan kalibrasi bulan januari. perusahaan penempatan kita 

berada di kantor complience. 

Tanggal 4 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo menyelesaikan 

laporan bulanan perusahaan. 

Tanggal 5-6 juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo mendapat tugas 

kantoran ke dua yaitu mengartikan bahasa inggris menjadi bahasa indonesia untuk 

surat keterangan pegawai, dan mengerjakan laporan waste dari perusahaan. untuk 

pengembangan aplikasi penulis mengerjakan mockup. 

Tanggal 7 Juli 2017 menyelesaikan mockup dan merevisi kesalahan 

mockup yang ada. 

Tanggal 8-9 Juli 2017 mempelajari tentang database access yang diberikan 

serta mempelajari mysql, karena saat di kampus hanya mempelajari tentang sql 

server. 

Tanggal 10 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo mendapatkan tugas 

kantor yang ke tiga untuk mengerjakan laporan absensi perusahaan. 
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Tanggal 11 Juli 2017 penulis melanjutkan program PRIKABLE 

menggunakan C# atau biasa disebut dengan asp.net. 

Tanggal 12 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo mendapat tugas 

kantor untuk melanjutkan laporan absensi perusahaan dan menyelesaikannya. 

Tanggal 13 Juli 2017 penulis melanjutkan coding asp.net dan 

mengintegrasikan database dengan program PRIKABLE. 

Tanggal 14 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo mengulang tugas 

penyettingan kalibrasi seperti di tanggal 3 dan print untuk rapat staff complience. 

Tanggal 15-17 Juli 2017 penulis melanjutkan program PRIKABLE dan 

menghasilkan login dan home page tetapi database yang diberikan error dan tidak 

dapat dilanjutkan. Penulis dan Kevin Wibowo Utomo mendapatkan tugas kantor 

untuk mengurusi penjadwalan pegawai. 

Tanggal 18-19 Juli 2017 penulis melaporkan bahwa database access tidak 

bisa di akses sehingga harus meminta ulang dan mengintegrasikan serta membuat 

page untuk bagian lain terlebih dulu. 

Tanggal 20-21 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo diberi tugas 

kantor untuk menyelesaikan sertifikat kalibrasi yang baru pada bulan juni dan harus 

siap diprint. Program PRIKABLE terhalang tetapi dapat diselesaikan hingga akses 

login dan pengambilan data pegawai. 

Tanggal 22-23 Juli 2017 penulis mengintegrasikan database untuk komplain 

sehingga dapat disimpan tiap orang yang melakukan komplain. 

Tanggal 24 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo melakukan 

konversi mata kuliah di kampus serta melanjutkan coding. 

Tanggal 25-27 Juli 2017 penulis melaporkan untuk program PRIKABLE 

asp.net sudah mencapai 40%. Staf yang bertanggung jawab meminta untuk 

merubah menjadi PHP karena tidak mengerti program asp. Setiap data dari 

 

 



 17 

 

PRIKABLE harus ditinggal dan merubah ke bentuk Code Igniter (CI/PHP). Penulis 

mempelajari PHP dan berusaha untuk membuat dari awal. 

Tanggal 28-31 Juli 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo mendapat tugas 

dari kantor untuk mentranslate chemical data. penulis berusaha mempelajari CI 

dengan permodelannya. 

Tanggal 1 Agustus 2017 penulis melakukan bimbingan KRS di kampus dan 

belajar dengan teman yang paham akan CI. 

Tanggal 2-3 Agustus 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo mengerjakan 

tugas kantor sertifikat kalibrasi bulan juni karena masih ada yang salah. 

Tanggal 4-6 Agustus 2017 penulis melakukan coding dan mendapatkan 

hasil login dan home untuk pegawai. Terdapat kendala dalam mysql karena tidak 

dapat diakses karena bug saat pengexportan file.  

Tanggal 7 Agustus 2017 penulis melakukan KRS di kampus serta 

melanjutkan program PRIKABLE. 

Tanggal 8-10 Agustus 2017 penulis melanjutkan dan menyelesaikan 

seadanya untuk program PRIKABLE yang ditujukan kepada PT. Sari Warna Asli 

Garment.  

Tanggal 11 Agustus 2017 penulis dan Kevin Wibowo Utomo melakukan 

perpisahan dengan staf IT serta Complience karena telah membimbing kami. 

Berpamitan dengan GM produksi yaitu Bp. Sutopo karena telah diterima Kerja 

Praktek di PT. Sari Warna Asli Garment. Penyerahan hasil penilaian serta 

cinderamata dari perusahaan. penulis menyerahkan hasil program PRIKABLE 

kepada pimpinan divisi IT yaitu Bp. Ferry Hendra S. 
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2.1.1 Mengerjakan Sertifikat Kalibrasi Metlin 

 Penulis diberi tugas untuk mengerjakan data sertifikat kalibrasi pada 

bulan Januari dan juni 2017. Data sertifikat kalibrasi dibuat untuk 

menentukan perubahan panjang metlin ukur dengan menggunakan 

penggaris. Metlin ukur harus dihitung kembali dikarenakan garis hitung 

yang ada di metlin ukur biasanya melar sehingga harus di hitung 

perbedaannya dengan penggaris untuk perbedaannya. Data yang dibuat 

penulis akan diajukan kepada kepala bagian produksi untuk digunakan 

sebagai data pengukuran kain yang nantinya akan di jadikan sebagai baju, 

dsb. Penulis memasukkan data yang sudah di siapkan oleh staff agar dapat 

dibuat laporan bulan tersebut. Data sertifikat kalibrasi hanya di buat 2 kali 

dalam setahun. Penulis menyiapkan data tersebut agar siap untuk dirapatkan 

pada bulan berikutnya. 

2.1.2  Menerjemahkan  

Penulis diberi tugas oleh pihak kantor untuk menerjemahkan 

beberapa dokumen dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia untuk 

diserahkan kepada atasan agar dapat diberikan kepada pegawai yang tidak 

mampu berbahasa inggris. Dokumen-dokumen tersebut yaitu Fire Safety 

Checklist (Daftar Keselamatan Kebakaran), HCL Safety Data (Data 

Keamanan HCL), dan Coumatetralyl Safety Data (Data Keamanan 

Coumatetralyl). Fire Safety Checklist berisi tabel yang memuat pertanyaan-

pertanyaan seputar keselamatan kebakaran di pabrik dan kolom-kolom 

kosong yang harus dicentang oleh atasan apabila jawabannya ya atau tidak 

terhadap pertanyaan yang bersangkutan.HCL Safety Datadan 

Coumatetralyl Safety Databerisi informasi-informasi mengenai bahan 

kimia HCL dan Coumatetralyl seperti identifikasinya, sifat atributnya, 

penanggulangannya, dll. 
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2.1.3  Mengerjakan Laporan Waste Bulanan 

Laporan waste atau sisa bulanan adalah laporan yang berisi tentang 

jumlah kain sisa yang sudah dipesan dari pabrik dan jumlah kain yang sudah 

digunakan dalam proses manufaktur, selama sebulan. Tugas penulis yaitu 

menghitung sisa kain yang tidak digunakan dalam proses manufaktur. Dari 

seluruh jumlah sisa kain yang sudah dihitung dan dilaporkan, kain sisa 

tersebut akan di daur ulang kembali. Waste yang dihitung hanya waste pada 

bulan Juni saja. Waste yang diberikan dari masing-masing cabang dihitung 

hingga mendapatkan rata-rata pengeluaran semua kain sisa yang tidak 

terpakai. Pada hasil akhir apabila nilai waste <1% maka perusahaan tidak 

mengalami kerugian yang besar. Apabila nilai waste >1% maka perusahaan 

bisa mendapat peringatan dari atasan akan ketidak profesionalan 

penggunaan bahan yang di pakai. 

2.1.4  Mengerjakan Laporan Absensi Pegawai Bulanan 

Laporan Absensi Pegawai berisi tentang data-data keluar atau 

masuknya pegawai yang sudah direkam selama sebulan. Data yang sudah 

masuk terlihat jelas waktu semua pegawai yang terlambatan dan lembur tiap 

pegawai. Pada hari Senin sampai Jumat waktu kerja pegawai adalah dari 

jam 7.30 sampai 15.30 atau setara dengan 8 jam kerja. Khusus pada hari 

Sabtu, waktu kerja pegawai dimulai dari jam 7.30 sampai 12.30 atau setara 

dengan 5 jam kerja. Hari Minggu dan hari besar lainnya dianggap libur. 

Pada hari biasa pegawai yang berada di kantor mendapat waktu istirahat 1 

jam, yaitu pada jam 12 hingga jam 1. Jika pada divisi tertentu mereka 

mendapat 2 bagian ada yang jam 11 hingga jam 12 atau jam 12 hingga jam 

1 agar kantin perusahaan tidak penuh akan orang yang sedang beristirahat. 

Pembuatan laporan absensi pegawai hanya dibatasi kepada divisi-divisi 

tertentu saja, yaitu Cutting, Offline, Packing, Pressing, QC, QC Cutting, QC 

Fabric, QC Finish, QC Sewing, dan Sewing.  
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Pegawai yang bekerja penuh selama mendapat tanda centang (✓) 

pada data rekaman absensi. Keterlambatan ditandai dengan tanda minus (-) 

dan lembur ditandai dengan tanda plus (+). Misal, jika seorang pegawai 

terlambat bekerja selama 2 jam, maka data absensinya akan mendapat tanda 

-2. Jika seorang pegawai lembur selama 2 jam, maka data absensinya akan 

mendapat tanda +2. Tugas penulis adalah merubah tanda-tanda tersebut 

menjadi angka. 

Jika pegawai bekerja selama 8 jam pada hari Senin sampai Jumat 

atau selama 5 jam pada hari Sabtu, maka tanda centang dirubah menjadi 8 

atau 5, menyesuaikan harinya. Jika pegawai terlambat bekerja selama waktu 

tertentu, maka jam kerja pegawai pada hari itu dikurangkan dengan waktu 

keterlambatannya. Jika pegawai lembur selama waktu tertentu, maka jam 

kerja pegawai pada hari itu ditambahkan dengan waktu lemburnya. Data 

absensi pegawai ini akan berpengaruh pada gaji pegawai selama sebulan. 

2.1.5  Membuat Mockup Aplikasi 

Mockup aplikasi yang dibuat oleh penulis adalah mockup pada 

perangkat mobile dan web serta untuk complience. Mockup pada mobile 

meliputi menu login, menu utama, profil karyawan, menu lain-lain, menu 

peringatan, menu pesan, dan kirim pesan. Mockup pada web hampir sama 

dengan mockup milik mobile yang meliputi menu login, menu utama, profil 

karyawan, menu lain-lain, menu peringatan, menu pesan, dan kirim pesan. 

Mockup pada compliance meliputi menu daftar pesan, baca pesan, dan tulis 

pesan. Pada admin juga mendapatkan mockup yaitu bertugas untuk 

mengupload file data peminjaman karyawan yang ada di koperasi. 

2.1.6  Membuat Flowchart Aplikasi 

Flowchart yang dibuat menjelaskan tentang cara pengoperasian 

aplikasi secara umum dari awal hingga akhir. Pembuatan flowchart 

berdasarkan pada mockup yang sudah dibuat sehingga sebelum membuat 
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flowchart, mockup harus sudah jadi terlebih dahulu. Flowchart yang dibuat 

yaitu untuk web/mobile, compliance, dan admin. 

Jalan kerja web dan mobile hampir mirip. Lakukan login pada 

halaman awal untuk memasuki home. Username pengguna menentukan 

role yang dimiliki pengguna. Di dalam home karyawan, pengguna dapat 

memilih empat menu yang tersedia, yaitu menu profil karyawan, menu lain-

lain, menu peringatan, dan menu pesan. Profil karyawan berfungsi untuk 

menampilkan data karyawan. Menu lain-lain berfungsi untuk menampilkan 

sisa pinjaman yang dimiliki pengguna. Menu peringatan berfungsi untuk 

menampilkan jumlah peringatan yang diterima oleh pengguna. Menu pesan 

berfungsi untuk menampilkan dan mengirimkan pesan. Dalam home admin 

hanya mendapatkan fungsi upload tidak memiliki fungsi lain sehingga 

admin tidak bertanggung jawab dengan akses tiap pegawai. Dalam home 

complience memiliki hak akses untuk melihat pesan-pesan dari semua 

karyawan yang ingin mengirimkan kritik dan pesannya. 

2.1.7  Pembuatan Aplikasi Web menggunakan asp.net 

Aplikasi web yang dibuat yaitu aplikasi profil pegawai PT. Sari 

Warna Asli Garment. Aplikasi dicoba dibangun pada Visual Studio 2012. 

Database yang digunakan terfokus menggunakan access karena untuk 

penggunaan sql server memperberat memori yang ada di dalam perusahaan 

sehingga penggunaan dibatasi dengan access dan mysql. 

2.1.8  Pembuatan Aplikasi Web menggunakan Code Igniter 

Aplikasi web yang dibuat yaitu aplikasi profil pegawai PT. Sari 

Warna Asli Garment. Aplikasi dicoba dibangun pada Notepad++ dengan 

menggunakan konsep MVC dalam code igniter dalam pembuatannya 

penulis harus memahami konsep dan cara kerja web menggunakan 

framework PHP. Database yang digunakan terfokus menggunakan mysql 

yang sudah di integrasikan dengan access dan excel sehingga data yang ada 

di php langsung akan dipakai dalam localhost. Pada akhir pengerjaan 
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didalam perusahaan proses yang memakan waktu kurang lebih 2 minggu 

tidak dapat diselesaikan karena penulis harus mempelajari dari awal terlebih 

dahulu. 

 

 

2.2 Hasil Pekerjaan Secara Umum 

Dengan berakhirnya proses pelaksanaan Kerja Praktek pada PT. Sari Warna 

Asli Garment, maka dapat diuraikan hasil pekerjaan yang telah berhasil 

diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur kerja yang ditetapkan oleh pihak 

perusahaan PT. Sari Warna Asli Garment. 

Sertifikat kalibrasi metlin sudah selesai dikerjakan dan sudah diserahkan 

kepada bagian produksi sebagai laporan biannual. Sertifikat bulan Juli dan bulan. 

Juli sudah dicetak sebanyak 796 lembar. Dokumen-dokumen berbahasa Inggris 

sudah berhasil diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Fire Safety Checklist diserahkan 

ke atasan dan sudah diisi. HCL Safety Data dan Coumatetralyl Safety Data 

diserahkan ke atasan untuk dijadikan bahan untuk rapat. Laporan waste bulan Juni 

yang berisi jumlah seluruh kain yang sebenarnya, jumlah kain yang digunakan, dan 

jumlah kain yang tersisa diserahkan kebagian produksi sebagai laporan bulanan. 

Laporan absensi pegawai bulan Mei dan Juni diserahkan ke bagian HRD untuk 

penentuan gaji pegawai. Mockup dan flowchart aplikasi diserahkan ke bagian IT 

dan sudah dapat diterima sebagai dasar untuk pembuatan aplikasi. Pembuatan 

aplikasi mobile belum dapat terselesaikan dan masih jauh dari sempurna. Kesulitan 

yang dihadapi seperti bagaimana menghubungkan Android Studio dengan database 

excel maupun access baik sebelum maupun sesudah hosting dan bagaimana 

mengakses isi dari database tersebut. Kesulitan lain yang dihadapi adalah foto 

pegawai belum dapat dibuka di Android Studio. Diduga hal itu disebabkan karena 

tidak tahunya tipe data dari foto. Hosting database dilakukan di situs hosting gratis 

yang tersedia di internet. Data yang ada didalamnya dapat dipergunakan dengan 

baik oleh bagian IT. 
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2.3 Bukti Hasil Pekerjaan 

Berdasarkan pembahasan pada pokok bahasan sebelumnya, maka dapat 

dilampirkan hasil-hasil pekerjaan selama proses pelaksanaan Kerja Praktek pada 

PT. Sari Warna Asli Garment. Hasil pekerjaan yang telah diselesaikan antara lain: 

2.3.1  Mengerjakan Sertifikat Kalibrasi Metlin 

 

Gambar 2.3.1 salah satu contoh sertifikat kalibrasi metlin 
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2.3.2  Menerjemahkan 

 

Gambar 2.3.2.1.1 potongan Fire Safety Checklist sebelum diterjemahkan 

 

Gambar 2.3.2.1.2 potongan Fire Safety Checklist setelah diterjemahkan 
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Gambar 2.3.2.2.1 potongan HCL Safety Data sebelum diterjemahkan 
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Gambar 2.3.2.2.2 potongan HCL Safety Data setelah diterjemahkan 

 

Gambar 2.3.2.3.1 potongan Coumatetralyl Safety Data sebelum diterjemahkan 
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Gambar 2.3.2.3.1 potongan Coumatetralyl Safety Data setelah diterjemahkan 

2.3.3  Mengerjakan Laporan Waste 

 

Gambar 2.3.3.1 Laporan Waste Juni 2017 
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Gambar 2.3.3.2 Total Waste Juni 2017 

2.3.4  Mengerjakan Laporan Absensi Pegawai 

 

Gambar 2.3.4.1 Laporan Absensi Pegawai Mei 2017 

 

Gambar 2.3.4.2 Laporan Absensi Pegawai Juni 2017 
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2.3.5 Membuat Mockup Aplikasi 

2.3.5.1 Mobile 

 

Gambar 2.1.5.1.1 Mockup Login Mobile 

 

Gambar 2.3.5.1.2 Mockup Menu Utama Mobile 
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Gambar 2.3.5.1.3 Mockup Profil Pegawai Mobile 

 

 

Gambar 2.3.5.1.4 Mockup Menu Lain-Lain Mobile 
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Gambar 2.3.5.1.5 Mockup Menu Peringatan Mobile 

 

Gambar 2.3.5.1.6 Mockup Menu Pesan Mobile 
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Gambar 2.3.5.1.7 Mockup Kirim Pesan Mobile 

2.3.5.2 Web 

 

Gambar 2.3.5.2.1 Mockup Login Desktop 
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Gambar 2.3.5.2.1 Mockup Home Page Karyawan Desktop 

 

Gambar 2.3.5.2.3 Mockup Profile Page Karyawan Desktop 
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Gambar 2.3.5.2.4 Mockup Menu Lain-lain Karyawan Desktop 

 

Gambar 2.3.5.2.5 Mockup Menu Peringatan Karyawan Desktop 
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Gambar 2.3.5.2.6 Mockup Kritik dan Saran Karyawan Desktop 

 

2.3.5.3 Compliance 

 

Gambar 2.3.5.3.1 Daftar Pesan 
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Gambar 2.3.5.3.2 Baca Pesan 

 

Gambar 2.3.5.3.3 Tulis Pesan 
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2.3.6 Membuat Flowchart Aplikasi 

 

Gambar 2.3.6.1 Flowchart compliance 

 

Gambar 2.3.6.2 Flowchart web/mobile 
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2.3.7  Pembuatan Aplikasi web 

 

 

Gambar 2.3.7.1 layout halaman login 
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Gambar 2.3.7.2 layout halaman utama 

 

Gambar 2.3.7.3 layout menu kirim pesan 
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Gambar 2.3.7.4 layout menu profil karyawan 

 

Gambar 2.3.8.2 Contoh Database Access 
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BAB III  

HASIL PEKERJAAN 

3.1 Manfaat Kerja Praktek 

Setelah mahasiswa melakukan proses kerja praktek di PT. Sari Warna Asli 

Garment, tentunya banyak manfaat dan pengalaman yang dirasakan dari berbagai 

pihak baik dari mahasiswa, program studi teknik informatika UAJY, dan bagi 

perusahaan Summarecon sendiri. 

a. Manfaat bagi saya sebagai mahasiswa, diantaranya : 

1. Dilatih bagaimana melakukan komunikasi dan kerja sama dalam tim 

2. Waktu yang ketat akan deadline telah melatih mahasiswa didalam 

tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan 

3. Mahasiswa mendapatkan ilmu yang lebih luas dari apa yang 

didapatkan diperkuliahan 

4. Pembelajaran untuk mengenal satu sama lain dan tanggung jawab 

didalam tim 

5. Mental bekerja mahasiswa agar bisa bersaing di dunia kerja. 

 

b. Manfaat bagi Universitas dan Program Studi, diantaranya : 

1. Terjalinnya hubungan baik antara universitas dan perusahaan 

2. Program Studi menjadi lebih dikenal lebih di lapangan pekerjaan 

3. Terjaminnya lulusan Program Studi di dunia kerja dengan adanya 

kerja praktek 

 

c. Manfaat bagi perusahaan, diantaranya : 

1. Terjalin hubungan baik antara perusahaan dan universitas. 

2. Terbantu-nya perusahaan didalam mengatasi permasalahan dalam 

perusahaan. 

3. Mempermudah perusahaan didalam mengakses perencanaan 

anggaran setiap tahunnya. 
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4. Membantu perusahaan didalam mencari sumber daya manusia 

lulusan yang profesional  

3.2 Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 

Sekian banyaknya pengalaman yang di dapat pada saat kerja praktek, sekian 

banyak juga pengalaman yang berguna dari perkuliahan yang dapat kami gunakan. 

Banyak sekali materi perkuliahan yang sudah kami pelajari dan banyak sekali yang 

kami terapkan pada Kerja Praktek kami kali ini. Tugas kantor seperti pembuatan 

laporan waste, sertifikat kalibrasi metlin, menerjemahkan dokumen hanya 

memerlukan pengetahuan dan kemampuan dasar dalam penggunaan Microsoft 

Office, terutama Microsoft Word dan Microsoft Excel. Penerjemahan dokumen 

berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia memerlukan kemampuan dasar berbahasa 

Inggris. Pembuatan mockup dan flowchart memanfaatkan ilmu yang telah didapat 

pada mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer (IMK). Dari mata kuliah IMK, 

penulis dapat merancang sejumlah tampilan aplikasi yang dapat mudah dipahami 

oleh pengguna dan memiliki alur kegiatan yang jelas di dalam flowchart-nya.  

Perancangan aplikasi web dilakukan dengan memanfaatkan ilmu yang telah 

didapat pada mata kuliah P3LP. Pada pengenalan framework PHP yaitu CI tidak 

dipelajari sehingga untuk penggunaan ini penulis harus mempelajari dari awal agar 

dapat memahami setiap cara penyelesaian. Penulis bersyukur mendapat ilmu baru 

di kerja praktek; hanya karena kekurangan waktu untuk belajar dan membenarkan 

aplikasi sehingga mau tidak mau penulis menyelesaikan dengan setengah-setengah 

dari setiap proyek. 
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BAB IV  

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Dengan dilakukannya kerja praktek oleh mahasiswa di PT. Sari Warna Asli 

Garment dapat disimpulkan bahwa banyak sekali manfaat yang didapatkan, 

khususnya dari segi pengalaman dan materi pembelajaran baru. Mahasiswa lebih 

dilatih untuk bisa bertanggung jawab dan bersaing di lapangan pekerjaan. 

Kemudian, dengan dilakukannya kerja praktek ini mahasiswa bisa lebih kritis dan 

bisa mengeksplorasi diri dalam menjawab studi kasus langsung di lapangan 

pekerjaan. 

 Adanya kerja praktek ini sangatlah membantu mahasiswa untuk merasakan 

bagaimana dunia kerja nantinya setelah kelulusan, sehingga diharapkan mahasiswa 

bisa menggunakan pengalaman yang berharga untuk projek dan pengetahuan 

kedepannya serta menyerap ilmu lebih dari pada ilmu yang didapatkan pada saat 

kuliah. 

4.2 Saran 

Adapun beberapa saran yang ditujukan untuk pengembangan sistem untuk ke 

depannya adalah sebagai berikut: 

1. Penulis menyadari bahwa sistem yang dibangun masih jauh dari sempurna atau 

apa yang diharapkan. Oleh karena itu, disarankan agar sistem ini dikembangkan 

lebih jauh lagi. 

2. PT. Sari Warna Asli Garment masih memerlukan aplikasi yang dapat digunakan 

oleh pekerja yang tidak mengerti akan teknologi. 

3. Banyaknya pegawai membutuhkan biaya dalam pengembangan aplikasi, untuk 

pembuatan aplikasi mendatang diharapkan agar PT. Sari Warna Asli Garment 

dapat menyelaraskan perangkat keras yang ada. 

 

 

 


