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Diberlakukannya Kerja Praktek ini yaitu untuk dapat memberi saran serta
dapat mencari jalan keluar untuk beberapa masalah yang terkait yang di hadapi oleh
PT. Pionoka Automobil tentang pemesanan kendaraan. Salah satu permasalahan yang
di temukan yaitu terkait proses transaksi sistem pemesanan kendaraan roda empat.
Proses tersebut kurang efektif karena menggunakan suatu aplikasi yang sulit untuk
dibuktikan kekuatan hukum dan terkait kesalahan pemesanan secara terus-menerus.
Berdasarkan uraian tersebut, penulis memberikan masukan untuk membuat format
manual sistem purchasing order, surat perjanjian antara kedua belah pihak serta surat
pengadaan kendaraan dengan pemerintah. Agar dengan dibuatnya hal tersebut dapat
menghindari terjadinya kesalahan pemesanan kendaraan lagi serta dibuatnya surat
perjanjian pengadaan barang untuk dapat mempermudah masuknya kendaraan baru
tepat waktu, sesuai dengan di seluruh kota di Indonesia.
Proses metode yang diberlakukan dalam implementasi kerja praktek di PT.
Pionika Automobil yakni menggunakan metode penelitian empiris. Selanjutnya, dari
metode tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan. Tahapan awal yaitu tahapan
persiapan dengan melakukan izin kepada PT. Pionika Automobil untuk dapat
melakukan Kerja Praktek dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Tahap
kedua ialah penilaian terhadap permasalahan yang ditemukan, yaitu format sistem
purchasing order. Tahap terakhir yaitu pelaporan, dimana dilakukan analisa dan
merancang format sistem purchasing order dan surat perjanjian pengadaan kendaraan
dengan pemerintah untuk di tuangkan kedalam laporan Kerja Praktek.
Dari hasil analisa tersebut penulis menemukan luaran Kerja Praktek yaitu
sebuah format dalam sistem purchasing order untuk menyelesaikan masalah dengan
tujuan efektifitas dari setiap pemesanan kendaraan roda empat tidak terjadi kesalahan
lagi. Dalam implementasinya, format ini telah menyelesaikan permasalahan terkait
kesalahan pemesanan kendaraan sebanyak 8 (delapan) kali di PT. Pionika Automobil
Batam
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