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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Pemasaran merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang 

dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Berhasil 

tidaknya dalam pencapaian tujuan bisnis tergantung kepada keahlian pengusaha di 

bidang pemasaran, produksi, keuangan maupun bidang lain. Selain itu tergantung 

pula pada kemampuan pengusaha untuk mengkombinasikan fungsi-fungsi 

tersebut agar usaha perusahaan dapat berjalan lancar. 

Untuk menciptakan suatu layanan penyedia jasa ekspedisi dalam 

pengiriman yang cepat sesuai kebutuhan konsumen saat ini. Menyatakan bahwa 

jika jasa yang dialami di bawah jasa yang diharapakan, konsumen tidak akan 

berminat terhadap penyedia jasa tersebut (Kotler dan Keller,2012:382). Tetapi, 

jika jasa yang dialami memenuhi harapannya, maka konsumen akan 

menggunakan penyedia jasa tersebut. 

Oleh karena itu untuk menarik konsumen melakukan pembelian 

produk/jasa maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi pemasaran 

yang tepat sesuai dengan kondisi pasar yang dihadapi. Salah satu teknik 

pemasaran ialah Bauran Pemasaran (Marketing Mix). Pengertian Bauran 

Pemasaran (Marketing Mix) menurut Lupiyoadi (2001:58), tool atau alat bagi 

pemasar yang terdiri dari berbagai elemen suatu program pemasaran yang perlu 

dipertimbangkan agar implentasi strategi pemasaran dan positioning yang 

ditetapkan dapat berjalan sukses.Agar berhasil dalam kondisi saat ini, diperlukan 

strategi pemasaran berorientasi pasar yang dapat mengantisipasi seluruh keinginan 

konsumen dan memperkuat keunggulanbersaing. 

Secara umum peningkatan volume penjualan yang dihasilkan oleh 

perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal perusahaan (hal-hal 

yang dapat dikendalikan oleh perusahaan, misalnya mutu produk, kemasan, harga, 

dan lain-lain) dan faktor eksternal perusahaan (hal-hal yang berada diluar 
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jangkauan perusahaan, misalnya globalisasi, teknologi, selera, situasi politik, dan 

lain-lain). 

Inti utama dari kegiatan pemasaran yang dikenal luas adalah Bauran 

Pemasaran (marketing mix)Menurut Zeithml dan Bitner yang dikutip oleh 

Hurriyati (2008;49). Konsep Bauran Pemasaran tradisional (traditional marketing 

mix) terdiri dari 4P yaitu product (produk), price (harga), promotion (promosi), 

place (tempat atau lokasi). Sementara itu, untuk pemasaran jasa perlu Bauran 

Pemasaran yang diperluas (expanded marketing for services) dengan penambahan 

unsur non traditional marketing mix, yaitu people (orang), process (proses) dan 

physical evidance (bukti fisik), sehingga menjadi tujuh unsur (7P). Variable 

tersebut merupakan kombinasi yang mempunyai peran yang sama dan merupakan 

satu kesatuan guna menunjang sukses perusahaan. Bauran Pemasaran(product, 

price, place, promotionpeople, physical evidence, process)dapat digunakan oleh 

perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun strategi dasar perusahaan yang 

dapat menjadi acuan bagi penyusunan strategi pemasaran yang efektif. 

Pada pelaksanaannya alat pemasaran (marketing mix) tersebut dilakukan 

secara berbeda-beda dan unik, tetapi tujuan akhir dari marketing mix tersebut 

adalah meningkatkan penjualan dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

tersebut dan menghasilkan laba. Walaupun laba bukan satu-satunya tujuan 

perusahaan didirikan, tetapi ia tidak boleh diabaikan begitu saja, sebab 

kelangsungan hidup perusahaan ditentukan seberapa besar sumbangan yang 

mampu diberikan dalam bentuk laba atas investasi-investasi yang di lakukan, pada 

suatu kegiatan usaha tertentu. 

Dalam hal ini Platinium logistic sebagai perusahaan ekspedisi (perusahaan 

jasa courier) terkemuka di indonesia. Beroperasi sejak 2002 di jawa timur, di 

tengah persaingan beberapa perushaan ekspedisi lain (TIKI dan JNE)sebagai jasa 

courier service (ekspedisi) Platinium Logistik telah melakukan berbagai inovasi 

dalam segala bentuk pelayanan maupun dalam hal perluasan market dan jaringan 

untuk bersaing dengan kompetitor dan pemuasan pelayanan terhadap konsumen. 

Sebagai jasa courier service (ekspedisi) Platinium Logistikmemberikan 

suatu terobosan pemasaran dengan memakai bauran pemasaran7P yang ada 
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(Product, Price, Place, Promotion, people, physical evidence, process)dengan 

menawarkan orang umum untuk bekerjasama membuka retailPlatinium Logistik 

tanpa biaya regristrasi karena dengan banyaknya retail yang dibuka itu akan 

memudahkan pelanggan untuk menjangkau outlet-outlet yang dimiliki oleh 

Platinium Logistic. Secara otomatis hal ini akan menjadi sebuah pemasaran yang 

baik karena pasar akan banyak mengenali Platinum Logistik karena retail yang 

tersebar di banyak tempat. Belum lagi di tambah dengan harga yang bersaing 

dengan pesaing yang ada di dunia usaha pengiriman barang. 

 

1.2 Landasan teori  

1.2.1 Definisi pemasaran  

Pemasaran adalah salah satu kegiatan pokok yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan baik itu perusahaan barang atau jasa dalam upaya untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup usahanya.Hal tersebut disebabkan karena 

pemasaran merupakan salah satu kegiatan perusahaan, dimana secara langsung 

berhubungan dengan konsumenmaka kegiatan pemasaran dapat diartikan sebagai 

kegiatan manusia yang berlangsung dalam kaitannya dengan pasar.Definisi 

pemasaran menurut (Kotler,2001)berarti bekerja dengan pasar sasaran untuk 

mewujudkan pertukaran yang potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan 

dan keinginan manusia.Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemasaran 

merupakan kunci kesuksesan dari suatu perusahaan. 

Swastha (2002:179), bahwa pemasaran adalah sistem keseluruhan dari 

kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukanm harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan 

kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. 

Dari definisi tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran 

merupakan usaha terpadu untuk menggabungkan rencana-rencana strategis yang 

diarahkan kepada usaha pemuas kebutuhan dan keinginan konsumen untuk 

memperoleh keuntungan yang diharapkan melalui proses pertukaran atau 

transaksi. Kegiatan pemasaran perusahaan harus dapat memberikan kepuasan 

kepada konsumen bila ingin mendapatkan tanggapan yang baik dari 
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konsumen.Perusahaan harus secara penuh tanggung jawab tentang kepuasan 

produk yang ditawarkan tersebut.Dengan demikian, maka segala aktivitas 

perusahaan, harusnya diarahkan untuk dapat memuaskan konsumen yang pada 

akhirnya bertujuan untuk memperoleh laba. 

Pemasaran merupakan faktor penting untuk mencapai sukses bagi 

perusahaan akan mengetahui adanya cara dan falsafah yang terlibat didalamnya. 

Cara dan falsafah baru ini disebut konsep pemasaran (marketing concept).Konsep 

pemasaran tersebut dibuat dengan menggunakan tiga faktor dasar yaitu:  

1. Saluran perencanaan dan kegiatan perusahaan harus berorientasi pada  

konsumen.  

2. Volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan perusahaan, 

dan bukannya volume untuk kepentingan volume itu sendiri. 

3. Seluruh kegiatan pemasaran dalam perusahaan harus dikoordinasikan dan  

diintegrasikan secara organisasi.  

Menurut Swastha dan Irawan, (2005 : 10) mendefinisikan konsep pemasaran 

sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen 

merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Bagian pemasaran pada suatu perusahaan memegang peranan yang sangat penting 

dalam rangka mencapai besarnya volume penjualan, karena dengan tercapainya 

sejumlah volume penjualan yang diinginkan berarti kinerja bagian pemasaran 

dalam memperkenalkan produk telah berjalan dengan benar. Penjualan dan 

pemasaran sering dianggap sama tetapi sebenarnya berbeda. 

1.2.2  Bauran pemasaran  

Salah satu strategi yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran 

perusahaan adalah marketing mix strategi yang didefinisikan oleh Kotler dan 

Armstrong (1997) yang menyatakan bahwa “marketing mix as the set of 

controllable marketing variables that the firm bleads to produce the response it 

wants in the target market”. 

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa bauran pemasaran merupakan 

variable-variabel terkendali yang digabungkan untuk menghasilkan tanggapan 

yang diharapkan dari pasar sasaran. Dan untuk usaha jasa terdapat 7 unsur 
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marketing mix yaitu: Product, Price, Promotion, Place, People, Process, Dan 

Physical Evidence.  

1. Product (produk) 

Produk merupakan elemen penting dalam sebuah program 

pemasaran.Strategi produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran 

lainnya.Pembelian sebuah produk bukan hanya sekedar untuk memiliki produk 

tersebut tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

2. Price (harga)  

 Menurut Monroe (2005) menyatakan bahwa harga merupakan 

pengorbanan ekonomis yang dilakukan pelanggan untuk memperoleh produk atau 

jasa.Selain itu harga salah satu faktor penting konsumen dalam mengambil 

keputusan untuk melakukan transaksi atau tidak (Engel, Blackwell dan Miniard, 

1996). 

Harga dikatakan mahal, murah atau biasa-biasa saja dari setiap individu 

tidaklah harus sama, karena tergantung dari persepsi individu yang dilatar 

belakangi oleh lingkungan kehidupan dan kondisi individu (Schifman and Kanuk, 

2001).  

3. Promotion (promosi)  

Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan informasi dari penjual kepada 

konsumen atau pihak lain dalam saluran penjualan untuk mempengaruhi sikap dan 

perilaku. Melalui periklanan suatu perusahaan mengarahkan komunikasi persuasif 

pada pembeli sasaran dan masyarakat melalui media-media yang disebut dengan 

media massa seperti Koran, majalah, tabloid, radio, televisi dan direct mail 

(Baker, 2000:7). Media promosi yang dapat digunakan pada bisnis ini antara lain : 

1) Periklanan.  

2) Promosi penjualan.  

3) Publisitas dan hubungan masyarakat.  

4) Pemasaran langsung. Penentuan media promosi yang akan digunakan 

didasarkan pada jenis dan bentuk produk itu sendiri.  
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4. Place (saluran distribusi)  

Kotler (2000: 96) menyatakan bahwa “Saluran distribusi terdiri dari 

seperangkat lembaga yang melakukan segala kegiatan (Fungsi) yang digunakan 

untuk menyalurkan produk dan status pemiliknya dari produsen ke konsumen”. 

5. People (partisipan)  

Yang dimaksud partisipan disini adalah karyawan penyedia jasa layanan 

maupun penjualan, atau orang-orang yang terlibat secara langsung maupun tidak 

langsung dalam proses layanan itu sendiri, misalnya dalam jasa kecantikan 

diantaranya adalah para reception, dokter, dan beauty therapis. 

6. Process (proses)  

Proses adalah kegiatan yang menunjukkan bagaimana pelayanan diberikan 

kepada konsumen selama melakukan pembelian barang. Pengelola usaha melalui 

front liner sering menawarkan berbagai macam bentuk pelayanan untuk tujuan 

menarik konsumen.Fasilitas jasa konsultasi gratis, pengiriman produk, credit card, 

card member dan fasilitas layanan yang berpengaruh pada image perusahaan. 

7. Physical evidence (lingkungan fisik)  

Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga 

termasuk suasana.Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling nampak 

dalam kaitannya dengan situasi. Yang dimaksud dengan situasi ini adalah situasi 

dan kondisi geografi dan lingkungan institusi, dekorasi, ruangan, suara, aroma, 

cahaya, cuaca, pelatakan dan layout yang nampak atau lingkungan yang penting 

sebagai obyek stimuli 

1.2.3 Definisi Jasa 

Menurut Kotler dan Keller (2006:372) pengertian jasa adalah tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain, yang pada dasarnya 

tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. 

Dari definisi jasa diatas,dapat disimpulkan bahwa jasa adalah tindakan 

atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain,pada 

dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.Produksi 

jasa dapat berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan produk fisik. 
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Apabila jasa yang diterima atau yang dirasakan (perceived service) sesuai 

dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan baik dan 

memuaskan.Jika jasa yang diterima melampaui harapan pelanggan maka kualitas 

dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal.Sebaliknya jika jasa yang diterima lebih 

rendah yang diharapkan, maka kualitas jasa diasumsikan buruk.Dengan demikian 

baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam 

memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.Apabila kualitas sebagai sifat 

dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi untuk terus 

tumbuh. 

Keunggulan suatu produk atau jasa adalah tergantung dari keunikan serta 

kualitas yang diperlihatkan oleh jasa tersebut, apakah sesuai dengan harapan dan 

keinginan pelanggan.Sedangkan kualitas pelayanan (Service Quality) dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para 

pelanggan atas layanan yang mereka peroleh atau terima. Sedangkan pengertian 

lain tentang kualitas pelayanan dapat diidentifikasikan sebagai tingkat keunggulan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. 

Berdasarkan pengertian di atas maka, kualitas pelayanan dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha-usaha untuk memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen yang disertai dengan ketetapan dalam 

menyampaikannya, sehingga tercipta kesesuaian yang seimbang dengan harapan 

konsumen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas pelayanan antara lain adalah pelayanan yang diharapkan 

dan pelayanan yang diterima. Kualitas pelayanan dapat dibedakan atas tiga faktor, 

yaitu : 

1. Kualitas pelayanan yang memuaskan (bila kualitas pelayanan yang diterima 

sesuai dengan yang diharapkan).  

2. Kualitas pelayanan buruk (bila pelayanan yang diterima lebih rendah 

dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan).  

3. Kualitas pelayanan yang ideal (bila kualitas pelayanan yang diterima lebih 

tinggi dibandingkan dengan kualitas pelayanan yang diharapkan).  
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Terdapat berbagai definisi tentang kepuasan pelanggan yang banyak 

ditentukan oleh para ahli dan praktisi manajemen dan masing-masing definisi 

intinya adalah sama. 

1.2.4 Karakteristik Jasa 

Menurut Kotler (2008:660) service memiliki empat karakteristik utama 

yang membedakan antara barang dan jasa yang mempengaruhi rancangan 

program pemasaran, yaitu: 

1. Intangibility 

2. Inseparability 

3. Variability 

4. Perishability 

a. Tidak berwujud (Tangibility) 

Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak dapat dilihat,dirasakan, 

disentuh atau diraba sebelum dilakukan transaksi pembelian untuk 

mengurangi ketidakpastian, pembeli atau calon pembeli akan mencari tahu 

tentang kualitas jasa tersebut sebelum melakukan transaksi pembelian. 

Pembeli akan mengambil kesimpulan mengenai kualitas jasa dengan 

mempertimbangkan tempatnya (place),manusia(people), peralatan 

(equipment), alat komunikasi (communication material, simbol – simbol 

(symbol) dan harga (price). 

b. Tidak terpisahkan (Inseparability) 

Jasa pada umumnya diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu 

yang bersamaan.Jika jasa diberikan untuk seseorang, maka orang tersebut 

merupakan bagian dari jasa yang diberikan, karena pembeli juga hadir pada 

saat jasa disampaikan sehingga interaksi penyedia merupakan ciri khusus dari 

pemasaran jasa. 

c. Bervariasi (Variability) 

Jasa sangat bervariasi karena bergantung kepada yang menyediakannya 

dan kapan serta dimana disediakan. Sering kali pembeli jasa menyadari akan 

keanekaragaman dan membicarakannya dengan orang lain utamanya kepada 
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orang yang pernah menggunakan jasa tersebut. Sebelum mengambil 

keputusan untuk menggunakan jasa yang akan memenuhi kebutuhannya. 

d. Mudah lenyap atau tidak terpisahkan (Perishability) 

Jasa tidak dapat disimpan, keadaan tidak tahan lama dan jasa bukanlah 

masalah bila permintaan stabil.karena mudah untuk dilakukan persiapan dalam 

pelayanannya. Jika permintaan berfluktasi maka perusahaan jasa mengalami 

kesulitan yang cukup rumit terutama yang memiliki kapasitas yang terbatas.Oleh 

karena itu,perusahaan harus mengevaluasi kapasitas guna menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan.Dalam hal ini perlu dilakukan analisis terhadap biaya 

dan pendapatan bila kapasitas yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah. 

1.2.5 Kualitas Pelayanan Jasa 

Pengertian Kualitas 

Menurut Kotler (2003:57) kualitas adalah keseluruhan ciri – ciri dan 

karakteristik – karakteristik dari suatu produk atau jasa dalam hal kemampuannya 

untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang telah ditentukan atau bersifat laten. 

Menurut Wykcof (2002:59), kualitas pelayanan adalah tingkat keinginan 

yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk 

memenuhi keinginan pelanggan. Dari pendapat Zeithaml dan Beitner (2003,34) 

mengemukakan bahwa kualitas pelayanan merupakan penyampaian secara 

excellent atau superior pelayanan yang ditujukan untuk memuaskan pelanggan 

sesuai dengan persepsi dan harapannya. 

Sehingga dari definisi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa perusahaan tidak dapat mengklaim diri telah memberikan kualitas terbaik 

lewat produk atau jasa pada pelanggan,sebab yang dapat mengambil kesimpulan 

baik dan tidaknya kinerja sebuah produk atau jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan hanyalah konsumen dan pelanggan, tidak berlebihan jika sering 

dikatakan bahwa konsumen adalah raja. 

1.2.6 Faktor-Faktor yang Menentukan Kualitas Jasa 

Sebuah perusahaan jasa sebisa mungkin dapat memberikan jasa yang 

berkualitas tinggi secara konsisten dan kontinyu dibandingkan dengan 

pesaing.dalam rangka memenuhi harapan pelanggan.Usaha jasa terbilang cukup 
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rumit dan sangat kompleks dari pada barang yang mempunyai wujud konkrit, 

sehingga menyulitkan seseorang untuk mengidentifikasinya dalam waktu yang 

singkat. 

Akan tetapi beberapa pakar di bidang pemasaran mencoba melakukan 

studi atau mencari pendekatan tentang dimensi atau faktor utama yang 

menentukan kualitas jasa. Menurut Parasuraman, Zeithamal & Bery (Rangkuti, 

2002: 29), bahwa untuk dapat menentukan standar kualitas jasa dapat dilihat dari 

dimensi atau kriteria berikut: 

a. Reliability (keandalan) 

b. Responsiveness (ketanggapan) 

c. Competence (kemampuan) 

d. Acces (mudah diperoleh) 

e. Courtesy (keramahan) 

f. Comunication (komunikasi) 

g. Credibility (dapat dipercaya) 

h. Security (keamanan) 

i. Understanding (memahami pelanggan) 

j. Tangibles (bukti nyata yang kasat mata) 

1.2.7 Tujuan PKL  

1. Sebagai persyaratan dalam meraih gelar Ahli Madya (A.Md) di program 

Diploma III Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi da n Bisnis  

Universitas Airlangga. 

2. Sebagai dasar penulis untuk pengerjaan tugas akhir. 

3. Untuk bisa mempelajari kinerja dan tata cara kerja dalam Platinium 

Logistic. 

1.2.8 Manfaat Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.8.1 Manfaat bagi penulis  

a. Mengembangkan wawasan, pengetahuan dan penerapan disiplin ilmu 

baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang 

pemasaran yang diperoleh selama kuliah. 

http://www.sarjanaku.com/2012/09/pengertian-komunikasi-teori-fungsi.html
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b. Secara langsung merasakan lingkungan kerja terutama lingkungan kerja 

pada Platinium Logistic. 

c. Mengetahui kendala-kendala yang dialami dalam dunia expedisi, 

terutama pada perusahaan  Platinium Logistic. 

1.2.8.2 Manfaat bagi Universitas Airlangga Surabaya : 

a. Sebagai perbendaharaan perpustakaan bagi Universitas Airlangga yang 

diharapkan dapat bermanfaat untuk pemikiran dunia Akademik.  

b. Membina kerja sama yang baik antara lingkungan akademis dengan 

lingkungan perusahaan.  

c. Dapat menciptakan lulusan yang handal dan berkompeten di bidangya. 

1.2.8.3 Manfaat bagi perusahaan  

a. Sebagai media untuk meningkatkan kerja sama antara pihak Universitas 

Airlangga dengan Platinium Logistic. 

b. Dapat memberikan informasi dan pertimbangan mengenai strategi 

sistem  

pemasaran yang terbaik bagi perusahaan. 

c.  Memperoleh bantuan tenaga kerja terdidik yang dapat membantu 

merencanakan dan melaksanakan progam kerja perusahaan  

 

1.3 Rencana kegiatan  

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Platinium Logistik selama 3 bulan 

mulai tanggal 14 januari 2015 sampai dengan 30 april 2013. Bidang yang di ambil 

adalah pemasaran divisi retail di Platinium Logistik. Adapun jadwal kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) secara lengkap di sajikan dalam tabel. 
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Table 1.1 

kegiatan PKL 

No Kegiatan Januari Februari Maret April Mei Juni 

2014 2014 2014 2014 2014 2014 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Permohonan 

Ijin PKL 

                        

2 Survey 

Tempat PKL 

                        

3 Pelaksanaan 

PKL 

                        

4 Penentuan 

Dosen 

Pembimbing 

                        

5 Konsultasi 

penyususnan 

laporan PKL 

                        

6 Penyusunan 

Laporan 

PKL 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


