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 Pedoman ini disusun untuk menjadi panduan pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan (PKL) bagi para pembimbing. Pedoman ini berisikan aspek-aspek penting 

pelaksanaan PKL yang dapat membantu pembimbing mengarahkan mahasiswa 

sehingga pelaksanaan PKL dapat memberikan bermanfaat seperti dimaksudkan dalam 

tujuan mata praktikum. 

 Hal-hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam pedoman ini dapat 

dinyatakan kepada pimpinan Program Studi D-3 Analis Farmasi Fakultas Farmasi 

USU. 

Semoga Pedoman ini bermanfaat. 

 

 

     Medan, 15 Januari 2008 

     Dekan,  

 

      

         Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt. 

     NIP 131 283 716 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

 Praktek Kerja Lapangan (PKL) merupakan bagian dari Kurikulum Program D-3 

Analis Farmasi dan Makanan Fakultas Farmasi USU Medan yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa di industri, laboratorium dan rumah sakit selama jangka waktu tertentu di 

bawah bimbingan staf dari tempat PKL dan dari Fakultas  Farmasi USU Medan. Pada 

semester I sampai dengan semester V mahasiswa mendapatkan pelajaran teori dan 

praktek berupa mata-mata kuliah dan praktikum dalam berbagai aspek analisis di bidang 

kefarmasian yang mencakup obat (modern dan tradisional), makanan, minuman, 

kosmetika dan alat kesehatan, serta pelajaran analisis lainnya yang menggunakan teknik 

kromatografi, spektroskopi dan elektrometri. Namun untuk program D-3 yang 

menekankan penguasaan ketrampilan, maka belajar teori di ruang kelas dan praktek di 

laboratorium fakultas mempunyai sifat dan jangkauan yang terbatas dan dianggap tidak 

cukup karena diberikan mengikuti metode belajar di ruang kelas, oleh karena itu harus 

dilengkapi dengan pengetahuan dan pengalaman di lapangan. 

 

 Sehubungan dengan hal itu maka dirancang PKL ini yang berguna untuk melengkapi dan 

memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana penerapan pengetahuan 

yang telah diperoleh di ruang kuliah tersebut diatas dapat diamati/dilakukan di berbagai 

tempat di lapangan. Tempat PKL dipilih dan disesuaikan dengan bidang pekerjaan atau 

keahlian di mana para mahasiswa akan bekerja nantinya setelah menyelesaikan studi, 

yakni industri (obat modern dan tradisional, makanan, minuman, kosmetika dan alat 

kesehatan), laboratorium (laboratorium pengawasan mutu, laboratorium kesehatan, 

laboratorium forensik, laboratorium amdal, dan laboratorium lain yang, melibatkan 

pekerjaan analisis), dan rumah sakit. Dalam PKL ini mahasiswa diharapkan dapat 

menambah pengetahuannya melalui observasi dan praktek tentang berbagai pekerjaan 

analisis di industri, laboratorium dan rumah sakit. Hasil observasi di lapangan dilanjutkan 

dengan menulis laporan PKL. Laporan PKL disusun dan ditulis oleh satu kelompok 

mahasiswa dibawah bimbingan satu orang dari tempat melakukan PKL dan satu orang 

daari faakultas.   
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BAB II 

SISTEMATIKA LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

 

 Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) mempunyai sistematika sebagai berikut: 

 Lembar Judul 

 Lembar Pengesahan 

 Kata Pengantar 

 Abstrak 

 Daftar Isi 

 Daftar Tabel 

 Daftar Lampiran 

 

 Bab I. Pendahuluan 

        II. Tempat dan waktu Praktek Kerja Lapangan 

       III. Metodologi 

       IV. Hasil dan Pembahasan 

        V. Kesimpulan dan Saran. 

Daftar Pustaka  
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BAB III 

ISI LAPORAN 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pendahuluan  menguraikan dua aspek yaitu latar belakang sebagai landasan 

dilakukannya PKL dan berdasarkan latar belakang tersebut di kemukanan tujuan. 

a. Latar belakang. 

Latar belakang diadakannya PKl. yakni permasalahan yang timbul karena 

adanya gap antara ilmu / teori yang dipelajari waktu kuliah dan praktikum di 

laboratorium dengan penerapan ilmu / teori tersebut di lapangan. Teori tidak 

selalu 100 % dapat diterapkan di lapangan karena kondisi yang berbeda. 

Demikian pula terdapat perbedaab antara satu tempat dengan tempat lain. 

Pengetahuan teori bersifat umum, sedangkan penerapan dilapangan bersifat 

khusus sesuai dengan kebutuhan teknis di tempat penerapanya. Untuk melihat 

penerapan berbagai di lapangan maka mahasiswa perlu melakukan PKL.  

b. Tujuan dan manfaat PKL 

 Berdasarkan latar belakang kemudian di kemukakan pengetahuan yang 

bagaimana yang akan dicapai setelah selesai melaksanakan PKL. Kompetensi 

dari mahasiswa yang bagaimana yang akan dihasilkan setelah selesai 

melaksanakan PKL. Adakah peningkatan kemampuan atau wawasan, atau 

tidak? Manfaat apa yang diperoleh setelah selesai melaksanakan PKL. 

Kemudian dikemukakan tujuan khusus dari PKL yang terkait dengan apa yang 

telah dikerjakan selama PKL. 

 

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TEMPAT PRAKTEK  KERJA LAPANGAN 

 Uraian mengenai tempat PKL dengan menjelaskan tentang gambaran umum 

melalui berbagai aspek antara lain; (a) nama lembaga/industri tempat PKL dan jenis 

kegiatannya, (b) sejarah tempat PKL, (c) susunan / Struktur organisasi tempat PKL (d) 

waktu pelaksanaan PKL. Dengan uraian ini maka diketahui perkembangan lembaga dan 

kinerja serta pengelolaan melalui managemen yang diterapkan.  

 

BAB III. METODOLOGI  

Dalam bagian ini diuraikan kegiatan yang dilakukan, prosedur dan instrumentasi 

yang digunakan, sampel atau bahan yang diobservasi, dan metode atau rumus-rumus 
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yang digunakan untuk mengukur pencapaian kegiatan dan mendapatkan hasil akhir. 

Dengan uraian ini diharapkan bahwa pembaca dapat mengevaluasi dan memahami atau 

bahkan mengulang percobaan itu jika perlu diulang untuk mencek kebenarannya. 

Metodologi menyebutkan (Jika ada percobaan yang dilakukan): 

a. Tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakuklan, misalnya: penetapan 

parameter, penetapan dan pengambilan sampel; pengumpulan data, dan 

pengambilan kesimpulan, alat atau instrument yang digunakan 

b. Bahan dan peralatan yang dipakai; 

c. Penyiapan bahan dan pereaksi; 

d. Cara penetapan parameter; 

e. Cara penetapan dan pengumpulkan sampel; 

f. Prosedur pengumpulan data 

g. Prosedur pengolahan data serta penginterpretasian hasil pengolahan data; 

h. Pengambilan kesimpulan atau rumus yang digunakan untuk menghitung 

data mentah (jika diperlukan). 

 

Sebagai pedoman umum. Jika dalam kegiatan terdapat hanya satu masalah, 

maka dalam bab metodologi akan ada hanya pengumpulan data yang berkaitan 

dengan kegiatan yang satu tersebut. Hasil yang diperolehpun hanya akan satu, 

pembahasanpun hanya membahas satu saja, kesimpulan juga hanya 

menyimpulkan yang satu itu juga. Demikian pula jika ada dua jenis kegiatan, 

akan ada pengambilan data yang berkaitan dengan dua kegiatan tersebut, 

selanjutnya ada dua hasil pembahasan dan dua kesimpulan. karena akan janggal 

jika hanya ada satu kegiatan, tiga data, dua pembahasan dan tiga kesimpulan.  

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Disini dituliskan hasil percobaan berupa data yang sudah diolah (bukan data 

mentah). Misalnya, pada pengukuran kadar vitamin C dengan metode 

Yodometri akan diperoleh data mentah berupa volume jodium yang digunakan 

pada saat dilakukan titrasi (disebut data mentah), dan data mentah ini 

dimasukkan sebagai lampiran. Data mentah ini disebutkan di dalam 

pembahasan sebelum ditampilkan data hasil yang telah diolah. Kemudian data 

mentah ini dipakai untuk menghitung kadar vitamin C dalam sample dengan 

memakai rumus, dan hasil yang diperoleh adalah kadar vitamin C dalam sampel 
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dan disebut data yang sudah diolah. Data hasil olahan kemudian ditampilkan 

dalam bentuk tabel, grafik atau bentuk ilustrasi yang sesuai. Berdasarkan data 

yang telah dibuat dalam bentuk tabel atau grafik tadi dimaknai dengan uraian 

tentang apa yang dapat ditunjukkan dengan data tersebut atau apa arti data 

tersebut. Selanjutnya dibahas yakni, hasil yang diperoleh dibandingkan dengan 

hasil yang telah ada serta dibandingkan juga dengan persyaratan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.  

 

BAB V. KESIMPULAN 

Bab ini merupakan ringkasan yang menyimpulkan isi keseluruhan tulisan yang 

berhubungan dengan topik. Pada bab ini dituliskan saran, jika ada saran yang 

menuju perbaikan ataupun langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan 

untuk penyempurnaan. 
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BAB IV 

   FORMAT LAPORAN 

 

1. PANJANG LAPORAN 

 Sebagai pedoman, panjang laporan tidak lebih dari 50.000 kata. 

 

2. JENIS DAN UKURAN KERTAS 

 Laporan ditulis dengan menggunakan kertas putih HVS ukuran A4 berat 80 

gram psm. Kertas duplikator atau kertas komputer bersambung tidak boleh 

digunakan. Kertas dicetak hanya pada bahagian depan saja ( tidak timbal balik). 

 

3. PENGETIKAN 

 Penulisan laporan dapat dilakukan dengan memakai : 

 a. Mesin tik manual atau mesin tik elektronik menggunakan ukuran hutuf pica 

                (tidak boleh memakai huruf elite). 

  

 b. Komputer memakai satu font ( huruf ) yaitu times new roman de4ngan  

                ukuran huruf 12 

  

Pengetikan dilakukan dengan double spasi (dua spasi ). Pengetikan dengan single 

spasi dibolehkan untuk membuat judul, tabel yang panjang, daftar pustaka dan 

catatan kaki. Lambang atau tanda khusus yang tidak dijumpai pada mesin tik 

atau pada komputer, harus ditulis dengan alat mekanis menggunakan tinta cina 

hitam atau tinta yang sejenis. 

  

Bilangan dan satuan. 

a. Bilangan diketik dengan angka arab ( arabic numerals ), kecuali pada 

permulaan kalimat yang harus ditulis dengan huruf. 

       Contoh : Sejumlah 10 g bahan dicampur dengan …….. ( dengan angka ) 

           Sebanyak 10 ekor mencit disuntik …………...( dengan angka ) 

           Sepuluh gram bahan dicampur dengan ………( dengan huruf ) 

           Sepuluh ekor mencit disuntik secara …………( dengan huruf ) 

           10 g bahan dicampur dengan …………( salah ) 
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           10 ekor mencit disuntik secara ……….( salah ) 

b. Bilangan desimal ditandai dengan koma, bukan dengan titik. 

      Contoh : Berat sampel 10,5 g ( bukan 10.5 g ) 

c. Satuan dinyatakan dalam singkatan resminya tanpa titik 

      Contoh : m, cm, mm, ml, kg, mg, mcg, 
o 
C. 

 

Selain yang tesebut di atas, pedoman penulisan yang berikut harus dipatuhi : 

a. Jangan mengetik melewati batas pinggir bawah (Bottom margin). 

Seandainya diperlukan juga (hanya dalam hal tertentu saja) maka 

maksimum dibolehkan hanya satu baris kalimat. Misalnya : 

- Untuk melengkapi catatan kaki 

- Untuk melengkapkan baris terakhir suatu bab atau sub – bab 

- Keterangan gambar 

b. Semua tabel, skema dan gambar termasuk keterangan gambar harus 

menurut format batas pinggir. 

c. Paragraf baru pada bagian bawah dari suatu halaman harus terdiri dari 

sekurang-kurangnya dua baris ketikan lengkap, jika tidak dapat dibuat 

demikian, maka paragraf baru tersebut harus dimulai pada halaman baru 

(halaman berikutnya). Paragraf baru dimulai pada ketikan ke –6 dari batas 

pinggir kiri. 

d. Akhir dari suatu bab yang diketik pada halaman terakhir dari pada bab 

tersebut tidak boleh terdiri dari hanya satu baris ketikan saja, karena akan 

menyebabkan halaman tersebut menjadi kosong karena hanya ditempati 

oleh satu baris ketikan saja (bab berikutnya akan di mulai pada halaman 

baru berikutnya). Sebaiknya minimal terdiri dari beberapa baris ketikan. 

Jika demikian, maka ketikan yang satu baris tersebut diupayakan 

dimasukkan ke halaman sebelumnya (dengan mengedit redaksi). 

 

4. BATAS PINGGIR KETIKAN  

 Batas pinggir atau tepi untuk semua teks naskah ditetapkan sebagai betikut : 

 - Pinggir sebelah atas (top margin)  : 4 cm 

 - Pinggir sebelah bawah (bottom margin) : 3 cm 

 - Pinggir sebelah kiri (left margin)  : 4 cm 

 - Pinggir sebelah kanan (right margin) : 3 cm 
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5. PENOMORAN HALAMAN 

 Semua nomor halaman naskah diberi nomor berurut dengan angka arab (arabic 

numerals : 1, 2, 3, 4, ….., 9. 0 ) dicetak tanpa tanda bacaan, kira-kira 1,5 cm dari 

tepi atas di atas pertengahan baris teks tersebut (top center). 

 Halaman-halaman permulaan yang tidak termasuk isi laporan (kata pengantar, 

daftar isi, daftar lampiran ) diberi nomor halaman berurutan menggunakan huruf 

kecil latin (lower-case Roman letter) yakni : I, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii, ix, x, xi, dst. 

Halaman judul dan lembar pengesahan pada halaman depan dianggap sebagai 

halaman I dan ii, tetapi nomornya tidak diketik. 

 

6. BAB dan SUB-BAB 

Bab dan  judul bab diketik pada halaman baru, menggunakan huruf besar (capital 

roman letter) semua, dengan jarak 5 cm dari tepi atas (top margin) terletak 

ditengah-tengah (center). Sub – bab dan anak sub-bab diketik mulai dari batas tepi 

kiri (left margin), huruf pertama memakai huruf besar yang diikuti dengan huruf 

kecil. Pada umumnya tidak boleh lebih dari dua atau tiga tingkat sub-bab atau 

anak sub-bab dalam satu bab. 

 

Contoh :  

           BAB III 

    HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Pengawasan Mutu Bahan baku 

3.1.1. Definisi 

3.1.1.1. Bahan Pemanis 

 

7. TABEL 

 Tabel diletakkan di tengah- tengah halaman pada garis pinggir yang telah ditentukan. 

Setiap tabel harus memakai nomor angka Arab (Tabel 1, Tabel 2, dst) dan 

keterangan. Keterangan tabel harus dibuat ringkas menghemat tempat, teteapi harus 

lengkap dan mudah dumengerti sehingga mampu menjelaskan tabel tanpa sipembaca 

harus mencari penjelasan ke tempat lain dalam naskah (self explanatory). 

 Perkataan “Tabel’ atau TABEL”, nomor tabel  dan  judul tabel  dicetak pada 

sebelah atas tabel tersebut. Apabila suatu tabel harus bersambung pada halaman 

berikutnya, maka pada baris atas halaman baru harus berbunyi sebagai berikut : 
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Tabel 2 (sambungan). Dalam hal tabel bersambung pada halaman berikutnya, maka 

keterangan/ judul kolom tabel tidak perlu diulang tetapi setiap kolom diberi nomor 

urut sehingga memudahkan pembacaan tabel. 

 Apabila suatu tabel merupakan kutipan, kepustakaan asal harus dituliskan. 

 

8. GAMBAR 

 Gambar adalah foto, skema, grafik atau ilustrasi yang dilekatkan pada halaman 

naskah, dan tidak merupakan skrip atau tabel. 

 Perkataan Gambar, nomor gambar (dalam angka arab) dan keterangan gambar 

diletakkan di bawah gambar. Umumnya suaru gambar tidak lebih dari satu halaman. 

Apabila gambar tersebut harus bersambung pada halaman berikutnya, caranya sama 

seperti pada tabel. Gambar dapat disatukan menjadi kelompok dan diberi nomor 

secara berturut. 

 Gambar Fotograf yang lebih kecil dari ukuran satu halaman harus dilekatkan 

menggunakan pelekat/lem yang baik pada kertas yang sama dengan yang digunakan 

untuk laporan ini. Apabila mungkin, gambar foto dapat dicetak sebesar kertas yang 

digunakan untuk laporan ini. 

 

9. BAHASA 

a. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia baku (ada subjek dan 

Predikat,serta supaya lebih sempurna ditambah dengan objek dan keterangan 

)Untuk jelasnya mengacu pada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

b. Bentuk Kalimat 

   Kalimat tidak boleh menampilkan orang pertama atau orang kedua ( saya, aku, 

kita, kami, engkau, dll), tetapi dibuat dalam bentuk kalimat pasif. Kata saya  

pada ungkapan terima kasih dalam kata pengantar diganti dengan kata penulis. 

c. Istilah yang dipakai adalah istilah Indonesia atau yang telah diIndonesiakan. Jika 

terpaksa memakai istilah asing harus diketik miring (Italic) atau diberi garis 

bawah ( underlined). 

 

 

 

 



 10

PENJILIDAN 

 

1. Jumlah laporan 

 Laporan dibuat sejumlah yang ditentukan, yaitu 2 (dua) diserahkan ke 

             fakultas, 1 (satu) untuk masing-masing pembimbing, 1 (satu) untuk masing-

              masing mahasiswa. 

 

2. Kulit. 

 Kertas kulit memakai kertas tebal warna hijau. 

 Pada kulit depan ditulis : 

- judul 

- nama dan NIM penulis /mahasiswa 

- logo Fakultas Farmasi 

- nama Program Studi 

- nama Universitas 

- tahun 

 

DAFTAR PUSTAKA. 

 

Daftar pustaka adalah bacaan yang dijadikan sumber untuk penulisan laporan PKL. 

Sumber bacaan ini dapat berupa buku, jurnal ( majalah ilmiah ) atau katalog yang 

dikeluarkan perusahaan pembuat / penyedia bahan atau peralatan. 

 

a. Buku terbitan Departemen Kesehatan : 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. ( 1996 ) Farmakope Indonesia, Edisi 

keempat.Jakarta. Halaman : 19-25 

b. Buku teks : 

Dwidjoseputro, D (1984 ).Dasar-Dasar Mikrobiologi. Jakarta : Jambatan. Halaman : 15-

27 

c. Jurnal : 

Zulkarnain, A.dkk. ( 1996 ). Majalah Cermin Dunia Kedokteran. Tanaman Obat Bersifat 

Antibakteri di Indonesia. 110. 35-48 

d. Buku Katalog. 
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Difco Laboratorium. ( 1977). Difco Manual of Dehydrated Culture Media and Reagents 

for Microbiological and clinical Procedures. Detroit. Halaman : 23-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12

LAMPIRAN 1 

(CONTOH SAMPUL LUAR) 

 

PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

PADA PT COCA-COLA BOTTLING INDONESIA MEDAN 

 

LAPORAN 

 

 

 

Oleh: 

 

     SELVIANTI      022410014 

     HANDAYANI   022410037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM DIPLOMA III ANALIS FARMASI DAN MAKANAN  

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

MEDAN   

2012 
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LAMPIRAN 2 

LEMBAR PENGESAHAN 

 
PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

PADA PT . COCA-COLA BOTTLING INDONESIA MEDAN 

 

LAPORAN 

 
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Pendidikan 

Pada  Program Diploma III Analis Farmasi dan Makanan  

Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara 

 

Oleh: 

 

SELVIANTI       022410014 

HANDAYANI   022410037  

 

Medan,    Maret 2012  

Disetujui Oleh:     

     

         Dosen Pembimbing,      Kepala Laboratorium,   

 

      Prof. Dr. Jansen Silalahi, M.App.Sc, Apt.                       Amran Nasution, ST. 

      NIP 195007061979031001 

 

 

Disahkan Oleh: 

     Dekan, 

 

 

    Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt. 

    NIP 195311281983031 002 

 

 

 

 

 



 14

LAMPIRAN 3 Contoh Kata Pengantar : 

 

     KATA PENGANTAR 

 

 Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan laporan 

ini dengan baik, dst-nya ………………. 

 Laporan ini disusun berdasarkan hasil Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) yang 

Dilakukan oleh penulis selama ……… minggu di P.T. Markisa Asli Medan ; laporan ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma III ( D-3 ) 

Analis Farmasi dan Makanan Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. 

 Dalam proses penyelesaian laporan ini penulis telah banyak mendapat bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang 

setulus-tulusnya kepada : 

1. Bapak / ibu …………………….dan bapak/ibu …………………. Selaku 

pembimbing I dan II yang telah membimbing, memberikan petunjuk dan 

saran sampai selesainya laporan ini, dst-nya……………….. 

2. Pimpinan P.T. Markisa Asli yang telah memberikan tempat pelaksanaan PKL 

dan seterusnya ………………. 

3. Bapak …………., selaku Dekan Fak. Farmasi USU, dst-nya …………….. 

4. Bapak/ibu ……………….,selaku Ketua Program Studi D-3 Analis Farmasi 

dan Makanan, dst-nya ……………………. 

5. Pihak-pihak lain yang ingin disebut seperti kepada orang tua dan rekan-rekan 

mahasiswa, dst-nya …………………………… 

       Akhir penulis berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

        Medan, 1 Maret 20012 

         Penulis, 

 

              (                                          ) 

 


