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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Organisasi 

Praktek kerja magang ini dilakukan di PT Dhanistha Surya Nusantara, 

serta berada pada divisi Operational and Budgeting, yang bertugas untuk 

membuat analisa terhadap laporan harian produksi dari PT Dhanistha Surya 

Nusantara, selain itu juga ada melakukan controlling terhadap berita acara 

penyelesaian pekerjaan (BAPP) dari kebun. 

Selama melakukan praktek kerja magang ini dibantu serta dibimbing 

oleh manajer, karyawan dari Operational and Budgeting serta keryawan 

dibidang IT dept yang memberi arahan sampai visualisasi data untuk analisa 

berhasil digunakan.  

3.2. Tugas yang dilakukan 

Selama melakukan praktek kerja magang di PT Dhanistha Surya 

Nusantara, ada berbagai tugas yang diberikan, Tugas yang diberikan sebagai 

berikut : 

3.2.1. Membuat Visualisasi Laporan Harian Produksi 

Laporan Harian Produksi merupakan laporan produksi dari 

kebun dan pabrik kepada pihak di Head Office (HO) setiap harinya. 

Laporan produksi memiliki beberapa jenis laporan antara lain: Daily 

report, Monthly Report, Yearly Report, Land Clearing, Tanam, Rotasi 

Panen dan Curah Hujan, Tenaga Kerja Permanen Inti, dan Pemupukan 
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Tanaman Menghasilkan.  

Analisa Laporan Harian Produksi di PT Dhanista Surya 

Nusantara masih menggunakan cara manual yakni menuliskan hasil 

produksi perharinya ke whiteboard dan hanya dengan membedakan 

warna merah dan biru, jika merah berarti produksi belum mencapai 

budget yang telah di tentukan, jika biru berarti produksi sudah 

mencakupi budget yang telah di tentukan oleh Head Office (HO). 

Begitu terasa sulit jika seorang manajer untuk melihat trend produksi 

dalam jangka waktu yang panjang misalkan 3 bulan ke belakang 

ataupun hasil produksi dalam setahun. Pembuatan dashboard 

visualisasi yang dapat digunakan untuk menganalisa laporan harian 

serta menjadikan bahan untuk membantu seorang manajer dalam 

melihat perkembangan produksi serta pengambilan. 
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Pada gambar 3.1. merupakan contoh template dari salah satu jenis 

laporan produksi yaitu laporan harian. Laporan harian merupakan produksi 

tanaman kelapa sawit perharinya. Produksi buah kelapa sawit terbagi 

menjadi 3 yaitu: Inti, KKPA, dan Buah Luar. Buah kelapa sawit inti 

merupakan produksi buah dari kebun yang dimiliki oleh perusahaan, 

sedangkan buah KKPA merupakan buah produksi dari kebun yang dimiliki 

oleh masyarakat namun dikelola oleh perusahaan, jika buah luar adalah 

buah kelapa sawit dari masyarakat dan bisa dijual ke perusahaan maupun 

diolah oleh perusahaan. Laporan harian juga memberikan informasi 

mengenai restan TPH, yaitu buah kelapa sawit yang sudah dipanen namun 

belum diangkut oleh pekerja. 

 Pada gambar 3.2. merupakan contoh template dari jenis laporan 

monthly report. Laporan monthly report ini bisa diperoleh informasi 

mengenai jumlah produksi dalam bulan yang bersangkutan dari tanggal 1 

hingga tanggal saat membaca laporan tersebut. 

 Pada gambar 3.3 merupakan laporan yearly report dimana di 

laporan tersebut bisa didapatkan informasi berupa jumlah produksi dari 

tanggal 1 Januari hingga tanggal saat membaca laporan.  
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3.2.2. Verifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 

Didalam divisi budgeting and operations, juga diberikan 

kesempatan untuk melakukan pekerjaan melakukan verifikasi BAPP, 

dimana BAPP merupakan hasil laporan dari kebun dan pekerjaan yang 

diajukan atau dikerjakan telah di setujui oleh pihak HO telah selesai 

dikerjakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pihak HO 

melakukan verifikasi BAPP ini tujuan untuk dapat mengontrol 

pekerjaan dikebun agar tidak terjadi double pekerjaan maupun double 

pembayaran.  

Didalam kebun dan pabrik memiliki berbagai ragam jenis 

pekerjaan sehingga membuat BAPP menjadi banyak berdasarkan jenis 

pekerjaannya. Sebagai contoh jenis pekerjaan yang ada berupa land 

clearing (LC), tanam bibit kelapa sawit, prunning, gawangan hidup 

dan gawangan mati serta masih ada lainnya. Verifikasi BAPP ini 

dilakukan karena laporan BAPP yang masuk ke HO sangat banyak 

pada akhir dan awal bulan sekitar 50 jenis laporan BAPP dari tiap 

kebun yang ada, dan BAPP tersebut terkadang dibutuhkan cepat oleh 

pihak finance dan kontraktor.  
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3.2.3. Melakukan Pembuatan Purchase Requisition (PR) 

Didalam PT. DSN ini, dikarenakan masih baru dalam 

implementasi oracle e-business suite yang mengakibatkan semua 

pekerjaan PR masih dikerjakan oleh divisi operations. Semua PR 

disini dimaksud adalah permintaan pembelian barang dari semua 

divisi yang ada di Head Office (HO) serta yang ada di anak 

perusahaan atau kebun.  Jika ada kebutuhan permintaan pembelian 

barang sedang banyak maka pembuatan PR tersebut dikerjakan oleh 

karyawan dan dibantu oleh mahasiswa magang. PR yang telah dibuat 

dan di setujui oleh pihak manajer budget and operation akan 

dilanjutkan ke divisi Procurement untuk melanjutkan PR tersebut 

menjadi Purchase Order (PO). 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Pembuatan Visualisasi Laporan Harian Produksi 

Pembuatan dashboard visualisasi laporan harian produksi ini 

dilakukan sejak minggu pertama melakukan praktek kerja magang 

hingga selesai. Pembuatan visualisasi ini menggunakan tools 

Microsoft Datazen, Sql Server 2014, serta SQL Server Data Tools 

(SSDT). Dalam proses pembuatan dashboard visualisasi ini terdiri 

dari berbagai tahap. Berikut penjelasan dari tahap-tahap yang ada. 
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Gambar 3.5. Metode Pengerjaan 

3.3.1.1. User Requirement 

Tahap pertama dalam membangun visualisasi adalah user 

requirement. Pada tahap ini, diwajibkan untuk mempelajari 

semua hal yang berkaitan dengan laporan harian produksi mulai 

dari cara melihat apakah produksi yang ada telah mencapai 

budget dan mempelajari tools yang akan digunakan, tools yang 

akan digunakan di install terlebih dahulu seperti SQL Server 

Data Tools, SQL Server 2014 dan Ms. Datazen serta 

mengumpulkan data-data laporan harian produksi.   
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3.3.1.2. Pembagian data sesuai dengan Bulan 

Data – data mulai dari bulan Maret hingga Juni yang telah 

didapat disatukan kedalam satu excel sesuai dengan template 

yang ada berdasarkan bulan. 

3.3.1.3. Memasukkan Data ke Database 

Pada Tahap ini, data laporan yang telah di sortir dan 

disatukan berdasarkan bulan di export ke dalam Database 

dengan menggunakan SSDT tools. Didalam tahap ini, kita harus 

mengatur source file, data conversion hingga destination file. 

Jika  SSDT telah di execute maka didalam database akan ada 

data dari bulan maret hingga juni. 

Gambar 3.6. SQL Server Data Tools 
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3.3.1.4. Pembuatan Dashboard 

Pembuatan dashboard ini dilakukan pada Datazen 

Publisher. Dalam tahap ini, pembuatan dashboard bertujuan 

untuk mengetahui tampilan dari visualisasi yang ingin dibuat 

serta apakah dalam visualisasi tersebut kita bisa mendapatkan 

informasi yang akurat dan sesuai seperti Laporan Harian 

Produksi yang sama dengan sebelumnya. 

3.3.1.5. Konfigurasi Database 

Dalam konfigurasi Database ini kita menghubungkan SQL 

Server 2014 dengan Datazen Server, agar Datazen bisa 

menggunakan data-data yang ada di dalam SQL Server 2014. 

Jika telah terhubung maka Dashboard yang telah dibuat 

sebelumnya akan update dengan menggunakan data yang ada di 

database. Jika data-data yang ada telah benar dan sesuai, 

selanjutnya kita melakukan konfigurasi untuk autoupdate data 

untuk data terbaru dengan menggunakan metode job pada SQL 

Server 2014. Jadi SQL akan menarik data dari template excel 

yang telah dibuat pada schedule yang telah diatur. 
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Gambar 3.7. SQL Job Activity 

3.3.1.6. Pembaharuan Data 

Sebelumnya data yang ada didalam database baru bulan 

Maret hingga Juni maka pada tahap ini dilakukan penambahan 

data mulai dari bulan Juli dan Agustus. Disini dilakukan 

percobaan terhadap autoupdate dari SQL Server 2014 pada jam 

9 pagi. 
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Gambar 3.8. Melihat History Autoupdate 

3.3.1.7. Testing and Implementasi 

Dari semua data yang telah masuk yakni pada bulan Maret 

hingga Agustus, maka dilakukan testing apakah data yang ada 

benar dan akurat serta mencoba untuk melakukan update data 

dengan menggunakan schedule yang telah dikonfigurasi di SQL 

Server 2014. Pada saat semua telah berhasil dijalankan, maka 

hasilnya bisa diperlihatkan kepada manajer untuk melihat 

hasilnya dan apakah beliau bisa menangkap dan mengambil 

informasi dari data visual yang ada. Jika akan ada perbaikan 

maka dilakukan perbaikan terhadap visualisasinya. Serta 

dilakukan juga user training kepada seorang karyawan untuk 
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belajar untuk melakukan update data dan membuat catatan 

seperti manual book untuk karyawan tersebut.  

Gambar 3.9. Tampilan Awal Dashboard 

Gambar 3.9 merupakan tampilan awal control panel masuk ke 

bagian dashboard. Dalam control panel akan menampilkan seluruh 

dashboard yang ada di datazen. Di bagian dashboard control panel 

juga dapat dilakukan perubahan terhadap visualisasi para dashboard. 

Didalamnya terdapat 6 dashboard dari laporan yang ada di daily 

report.  

Berikut adalah dashboard dari masing-masing jenis laporan 

yang ada di Laporan Harian Produksi PT Dhanistha Surya Nusantara. 
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Gambar 3.10. Dashboard Daily Report 

Dashboard mengenai Daily Report memperlihatkan grafik 

terhadap laporan produksi perharinya. Pada bagian atas merupakan 

navigasi untuk memilih kebun dan periode bulan dan tanggal. Dari 

dashboard yang ada bisa didapat informasi berupa produksi 

perharinya yang dilihat dari actual inti, kkpa, dan buah luar. Inti 

merupakan produksi dari kebun yang ada dibawah naungan PT 

Dhanistha Surya Nusantara, sedangkan KKPA merupakan kebun 

milik warga yang dikelola oleh perusahaan dan buah luar merupakan 

produksi buah kelapa sawit yang dimiliki oleh warga dan dijual 

ataupun dititipakan untuk diolah oleh perusahaan. Dari dashboard 

tersebut bisa didapat juga perbandingan total dari buah Inti, KKPA 

dan Buah Luar. Pada bagian kanan yang perolehan angka tersebut 

adalah persentase perbandingan antara achievement buah inti, kkpa 

dan buah luar dengan budget masing-masing. Jika angka tersebut 

dibawah 90% maka akan berwarna merah, jika diantara 90% hingga 
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100% maka akan berwarna kuning dan diatas 100% maka akan 

berwarna hijau. 

Gambar 3.11.  Dashboard Land Clearing 

Dashboard Land Clearing untuk melihat seberapa besar tingkat 

pembukaan lahan pada tiap kebunnya. Pembukaan lahan ada 2 jenis 

yaitu Inti dan KKPA. Dari dashboard tersebut dapat dilihat 

perkembangan pembukaan lahan dari secara perbulan hingga 

perminggu. Semakin tinggi tingkat pembukaan lahan maka proses 

tanam yang akan meningkat dan produksi akan menurun. 
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Gambar 3.12.  Dashboard Tanam Kelapa Sawit 

Dashboard tanam kelapa sawit untuk melihat seberapa tinggi 

tingkat tanam di setiap kebunnya sesuai dengan jangka waktu yang 

ada. Angka dari tanam ini sangat bergantung dengan proses 

pembukaan lahan dan produksi kedepannya, sehingga dibagian bawah 

terdapat persentase perbandingan antara tanam dengan pembukaan 

lahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13. Dashboard Rotasi Panen dan Curah Hujan 
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Rotasi panen dan curah hujan merupakan salah satu faktor dari 

meningkatnya produksi buah kelapa sawit. Jika mengalami musim 

hujan besar maka tidak bisa dilakukan panen buah dan akan 

mempengaruhi akan panen buah pada hari yang bersangkutan. Rotasi 

panen perbarisnya bisa dilihat dari jangka hari yang telah ditetapkan 

oleh pihak kebun. Buah-buah yang terkena hujan maka kadar air 

didalamnya akan meningkat dan harus segera dibawa ke pabrik 

kurang lebih 8 jam setelah panen, jika lebih maka buah kelapa sawit 

tersebut akan rusak dan busuk serta tidak bisa diproduksikan lagi. 

Oleh sebab itu buah dengan kadar air yang tinggi akan mempengaruhi 

juga produksi minyak kelapa sawit. 

Gambar 3.14. Dashboard Tenaga Kerja Permanen Inti 

Tenaga kerja permanen inti merupakan para pekerja dibawah 

naungan perusahaan yang ada di masing-masing kebun untuk 

melakukan kegiatan panen. Dari dashboard diatas dapat diperoleh 
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informasi berupa perbandingan dari kebutuhan tenaga kerja yang ada, 

tersedianya serta hari kerja dalam perbulannya. Maka pada bagian 

bawah diperoleh persentase antara tersedianya pekerja yang ada dan 

hari kerja untuk dapat melihat apakah persentase tersebut dibawah 

kebutuhan ataupun melebihi dari kebutuhan perusahaan. Dari 

dashboard tersebut juga dapat diperoleh informasi mengenai 

produktivitas yang dilihat disetiap kebunnya berdasarkan jenjang yang 

diperoleh dibanding hari kerja serta buah pertonase dengan hari kerja. 

Gambar 3.15. Dashboard Pemupukan Tanaman Menghasilkan 

Pemupukan tanaman menghasilkan ini untuk melihat seberapa 

banyak pupuk yang digunakan untuk setiap pohon kelapa sawit yang 

ada. Dilihat dari perbandingan pokok pohon dan tonase dari pupuk 

yang digunakan. Persentasenya yang dapat dilihat disebelah kanan dan 

ada angka dari total pupuk yang telah digunakan selama periode 

waktu yang dipilih. 
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3.3.2. Verifikasi Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) 

Verifikasi BAPP merupakan salah satu pekerjaan dari divisi 

Budget and Operation dimana BAPP ini adalah pekerjaan yang telah 

di selesaikan di kebun maupun pabrik. Verifikasi ini bertujuan untuk 

mengontrol pekerjaan yang ada dilapangan agar tidak terjadi double 

pekerjaan maupun double pembayaran. Dalam memverifikasi BAPP 

terdiri dari beberapa tahap, sebagai berikut. 

Gambar 3.16. Metode Pengerjaan BAPP 

3.3.2.1. Mengidentifikasi Perusahaan dan Kebun 

Didalam sebuah dokumen BAPP akan terdapat dari 

perusahaan mana asal dokumen tersebut. Dokumen BAPP akan 

tercantum nama perusahaan serta kebun maupun pabrik, 

misalkan dari PT. Antang Ganda Utama dari kebun Pandran. 

Dikarenakan banyaknya anak perusahaan dan kebun yang ada 

maka, di diharuskan ada cantum darimana dokumen tersebut 

berasal. 

3.3.2.2. Mengidentifikasi Jenis Pekerjaan  

Dalam Mengidentifikasi Jenis Pekerjaan, di perkebunan 

kelapa sawit memiliki banyak Jenis Pekerjaan di Kebun dan 

Pabrik. BAPP yang masuk juga harus di identifikasi jenis 

pekerjaannya serta harus diketahui pekerjaan tersebut berada 

diarea kebun ataupun pabrik.  
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3.3.2.3. Mengidentifikasi Periode Pekerjaan 

Sebelum melakukan verifikasi BAPP, kita harus tau 

terlebih dahuku periode berapakah pekerjaan itu dilaksanakan. 

Jika periode pertama maka pekerjaan tersebut baru dikerjakan 

sekali setelah permohonan perintah kerja telah disetujui oleh 

Managing Director di HO. Jika periode pekerjaan tersebut 

sudah kedua maupun lebih, berarti pekerjaan tersebut telah 

pernah terealisasikan dan belum terselesaikan. 

3.3.2.4. Memasukkan Realisasi Pekerjaan 

Dalam tahap ini jika dokumen tersebut telah terindetifikasi 

maka dilanjutkan dengan memasukkan total pekerjaan yang 

terealisasikan sesuai dengan satuannya. Selain itu dalam 

memasukkan realisasi pekerjaan, juga harus memperhatikan dan 

menyesuaikan blok maupun afdeling yang terealisasikan.  

3.3.2.5. Mengidentifikasi Kelengkapan Dokumen 

Dokumen BAPP yang telah lengkap, akan dilanjutkan ke 

bagian Finance and Accounting untuk dilanjutkan untuk ke 

pembayaran. Jadi sebelum dilanjutkan maka dari divisi 

operation and budgeting harus melakukan pengecekan 

kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen BAPP terdiri 

dari Surat Tagihan atau Invoice, BAPP, Monitoring BAPP, 
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Lampiran, Permohonan Perintah Kerja (PPK), Lampiran, Faktur 

Pajak, Kwitansi, Foto dan Peta. 

3.3.2.6. Verifikasi Selesai 

Jika Verifikasi telah selesai dan kelengkapan dokumen 

sudah lengkap maka dokumen BAPP ini dilanjutkan ke Manajer 

divisi untuk di tanda tangan. BAPP akan dilanjutkan ke divisi 

Finance and Accounting agar BAPP tersebut bisa dilanjutkan ke 

pembayaran. 

3.3.3. Melakukan Pembuatan Purchase Requisition (PR) 

Perusahaan Dhanistha Surya Nusantara (DSN) yang baru 

berjalan selama satu tahun, dimana perusahaan ini baru 

mengimplementasikan sebuah Enterprise Resource Planning 

(ERP) berbasis Oracle, yakni Oracle E-Business Suites (EBS). 

Pada proses pembuatan dokumen permintaan barang atau 

Purchase Requisition (PR) masih melalui divisi operasional 

untuk dari kebun dan pabrik. Dari jumlah kebun dan pabrik  

yang cukup banyak maka dokumen PR yang harus dibuat 

tidaklah sedikit. Disisi lain kebutuhan barang yang dibutuhkan 

oleh kebun dan pabrik ada yang dibutuhkan secara cepat dan 

butuh persetujuan dari pihak manajer serta managing director 

yang ada di HO. Oleh karena itu, didalam divisi operasional dan 

budget juga ditugaskan untuk membuat PR. Pembuatan 

dokumen PR memiliki beberapa tahap, sebagai berikut.  

Visualisasi data laporan..., Albert Eranio, FTI UMN, 2017



42 

 

Gambar 3.17. Metode Pengerjaan Pembuatan Purchase Requisition 

Proses dalam pembuatan dokumen PR ini sama seperti 

belanja online. Pertama kita harus memasukkan nomor material 

barang jika barang yang ada telah sesuai maka kita masukkan 

barang ke cart yang ada, lalu kita masukkan jumlah quantity 

barangnya selanjutnya checkout. Jika sudah melakukan checkout 

maka harus memasukkan deskripsi untuk dokumen PR tersebut 

serta tujuan pengiriman barangnya, pengaturan akun serta 

pembebanan biayanya. Jika ada catatan untuk pengirim bisa 

ditambahkan dalam kolom notes to buyer. Jika telah selesai 

dilanjutkan ke proses submit ke manajer budget and operations. 

Jika PR tersebut di approve maka dokumen tersebut di 

print dan dilanjutkan ke Managing Director untuk diketahui 

oleh beliau. Jika PR tersebut di reject, maka PR yang di reject 

bisa disebabkan oleh beberapa faktor berupa barang tersebut 

telah pernah dibeli ataupun barang yang dipesan tidak masuk 

akal jumlahnya serta adanya kesalahan nomor material yang 

dimasukkan maka kita perlu mengkonfirmasi ke kebun ataupun 

pabrik apakah barang yang di PR telah sesuai ataupun harus 

dikurangin. Jika konfirmasi telah mendapat persetujuan, maka 

akan dibuat PR lagi dengan nomor yang baru. 
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3.4. Kendala yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan kerja magang di PT Dhanistha Surya 

Nusantara, ada beberapa kendala yang dialami diantaranya :  

1. Sering terjadinya error dalam proses pemindahan data dari Microsoft 

excel ke databasenya. 

2. Sulitnya untuk berkonsultasi dengan pihak IT disana, sebab bagian IT 

disana masih sangat terbatas. 

3. Kesulitan untuk mencari tools yang bisa digunakan dan cocok untuk 

digunakan pada perangkat dikantor. 

4. Masih kurang mahir dalam menggunakan metode Extract Transform 

Load (ETL) pada SQL Server Data Tools sehingga membutuhkan 

waktu untuk belajar dan mencari solusinya. 

3.5. Solusi Terhadap Kendala 

Solusi atas permasalahan diatas yang dilakukan dalam menyelesaikan 

tugas magang yaitu: 

1. Mencari titik dimana terjadi error serta melihat kode error dan 

mencarinya di internet. Jika masih terjadi error dan belum menemukan 

solusi yang tepat, maka bertanya kepada bagian IT untuk belajar 

menambah pengetahuan tentang error tersebut dan memecahkan 

masalah error tersebut. 

2. Mencari solusi dan permasalahan yang ada di internet selain itu juga 

bertanya ke rekan kerja maupun teman yang mengetahui mengenai 

permasalahan yang ada terlebih dahulu. Jika bagian IT memiliki 
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waktu kosong baru bertanya, biasanya pada waktu makan siang dan 

waktu malam saat pulang kantor. 

3. Mencari Laptop ataupun Computer yang sesuai dengan tools yang 

akan digunakan. Jika tidak maka bertanya ke pihak IT apakah ada 

tools lain yang mungkin bisa digunakan dan cocok dengan perangkat 

yang digunakan. 

4. Belajar melalui internet dan mencari tahu apa kegunaan dari tools dan 

fungsi-fungsi yang ada didalamnya. Selain itu juga bertanya pada 

rekan kerja maupun ke pihak IT. 
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