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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan  Koperasi Dwi Karyaselama 2 

bulan yaitu pada bulan Juli dan September 2016. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan 

bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada bagian IT yang dilakukan 

secara rutin adalah memantau kondisi jaringan Local Area Network dan wireless 

dan jaringan komunikasi dan telekomunikasi di area perusahaan atau Koperasi 

Dwi Karya, bila terjadi gangguan ada prosedur yang harus dijalankan untuk 

menyelesaikan gangguan tersebut. Pada divisi Pelayanan kepuasan pelanggan ada 

beberapa kegiatan rutin yang dilakukan diantaranya menginputkan laporan yang 

akan di rekap di akhir bulan, untuk keperluan pembayaran SPT (surat perintah 

tugas)bulanan.di perusahaan atau Koperasi Dwi Karya, merekap  laporan triwulan 

keuangan, sebagai arsip di perusahaan KoperasiDwi Karya. 

 Prosedur penanganan gangguan pada bagian IT perlu ditingkatkan 

sosialisasinya, agar jika ada yang belum paham atau karyawan baru bisa dengan 

mudah mempelajarinya. Kemudahan akses pada buku manual prosedur gangguan 

dapat dilakukan jika dikemas dalam bentuk aplikasi mobile yang dapat dipelajari 

kapan dan dimana saja. 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

UniversitasTeknokrat sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan 

kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, menilai bahwa perlu 

diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan 

tujuan pendidikan nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.objek kajian 

program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan 

yang menjadi mitra program PKL. Program PKL merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Perguruan Tinggi 

Teknokrat. PKL dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan 

ilmu, dan pembentukan awal lulusan  yang kompeten pada bidangnya masing-

masing.  

PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari seluruh pengalaman belajar 

sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang 

berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. Penulis memandang 

bahwa program PKL merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan 

kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Tempat PKL 

yang saya pilih adalah Kopkar Dwi Karya, karena Kopkar Dwi Karya bergerak di 

bidang simpan pinjam, penjualan kebutuhan rumah tangga dan penjualan 

kendaraan bermotor, namum Kopkar Dwi karya sedang memerlukan seorang 

tenaga pembantu untuk di bagian IT (Information Technologi). Karena perusahaan 

tersebut sedang mengalami gangguan di bagian jaringan, baik jaringan komputer 

atau jaringan komunikasi internal dan masalah pengolahan pengarsipan data 

koperasi. 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kopkar Dwi Karya 

yang dilaksanakan selama 2 bulan. Mulai dari tanggal 25 Juli s.d 17 September 

2016
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1.2 Maksud dan Tujuan  

Maksud Praktik Kerja Lapangan menunjukan apa yang dilakukan pada 

kegiatan PKL antara lain : 

1) Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja. 

2) Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang 

keahlian. 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan menunjukan apa yang dilakukan pada kegiatan 

PKL antara lain: 

1) Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari 

ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.Meningkatkan 

dan memperluas pengetahuan serta hubungan sosial dengan lembaga-lembaga 

lainnya. 

2) Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa/i untuk 

beradaptasi dengan suasana lingkungan kerja yang sebenarnya.  

3) Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon lulusan 

didunia kerja. 

4) Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan  

 

1.3 Kegunaan PKL 

Kegunaan atau fungsi selama melakukan pelaksanaan PKL adalah : 

1) Melatih displin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, motivasi kerja, 

kerjasama, tingkah laku, etika dan emosi. 

2) Meningkatkan rasa percaya diri, yang selanjutnya mendorong untuk 

meningkatkan keahlian profesional. 

3) Menerapkan ilmu yang telah diberikan selama di perkuliahan. 

4) Menambah pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) 
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1.4 Tempat PKL  

Pelaksanaan PKL bertempat di Koperasi Karyawan Dwi Karya. Beralamat 

Jalan Arah Menggala  KM 77, Kec. Terbanggi Besar, Kab.Lampung Tengah, 

Lampung, Indonesia. 

 

1.5 Jadwal Waktu PKL  

Kegiatan PKL dilaksanakan pada semester pendek yang berlangsung selama 

2 bulan atau 48 hari mulai dari tanggal 25 Juli s/d 17 September 2016.Dengan 

jadwal waktu kerja selama PKL dimulai dari hari Senin s.d. Sabtu dan waktu 

pelaksanaan pkl dari pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB. 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

2.1.1 Waktu 

Kopkar Dwi Karya dirintis sekitar tahun 1981 oleh beberapa karyawan. 

Dengan beranggotakan 10 orang, maka mulailah didirikan satu wadah yang 

berbentuk koperasi.Inilah yang merupakan embrio dari koperasi di PT Great Giant 

Pineapple, PT Great Giant Livestock dan PT UJA. 

 

2.1.2 Visi dan Misi 

1. VISI 

Menjadi Koperasi professional yang mempunyai kinerja tinggi untuk 

kesejahteraan anggota dan berdasarkan prinsip koperasi menjadikan anggota 

menjadi mandiri, bekerjasama dan sejahtera. 

2. MISI 

Melalui pelatihan, pelayanan, kreativitas, perbaikan terus menerus, dan kerja sama 

mendorong anggota untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. 

 

2.1.3 Logo Kopkar Dwi Karya 

Logo Koperasi Karyawan Dwi Karya di tampilkan pada gambar 2.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.3-1 Logo Koperasi Karyawan Dwi Karya 

 



5 

 

2.1.4 Susunan Pengurus Koperasi 

Ketua Umum : Ir. H. Ketut Isatriyanto 

Sekretaris : Drs. Kartika Cipto 

Bendahara : Drs. Budhi Setiawan 

Ka.Bid Usaha : Ir. Rosikin 

 

2.1.5 Unit Usaha Koperasi 

a) Simpan Pinjam 

b) Pembiayaan 

c) Pertokoan 

d) Unit usaha pengadaan gas 

 

2.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Koperasi Karawan Dwi Karya di tampilkan pada gambar 

2.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 2.2-1 Struktur Organisasi Kopkar Dwi Karya
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2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

2.3.1 Pembiayaan 

Kebutuhan anggota untuk barang-barang seperti elektronik maupun 

kendaraan bermotor terus meningkat setiap tahunnya.untuk itu Kopkar Dwi Karya 

membuat unit usaha pembiayaan barang elektronik maupun kendaraan bermotor, 

yang bertempatkan dikantor BTN depan GSG Kopkar Dwi Karya. Walaupun 

usaha ini memberikan peluang bagi pendapatan Kopkar Dwi Karya, bukan berarti 

kegiatan ini merupakan prioritas. Dalam pelaksanaannya tetap mengutamakan 

kelengkapan prasyarat yang harus dilengkapi, untuk itu saldo gaji anggota serta 

platform pinjaman 40% tetap menjadi bahan pertimbangan kelayakan 

pengajuan/persetujuan pembiayaan kendaraan bermotor maupun barang 

elektronik. Dalam pelaksanaannya kami melayani berbagai kebutuhan elektronik, 

kendaraan yang lebih baru lagi kami melayani pembiayaan emas yang semua ini 

kami berikan untuk memenuhi kebutuhan anggota Kopkar Dwi Karya. 

 

2.3.2 Simpan Pinjam 

Unit simpan pinjam melakukan pembenahan sistem dan prosedur simpan 

pinjam dengan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan lebih meningkatkan pelayanan 

simpan pinjam kepada anggota serta dengan keyakinan bahwa pinjaman yang 

diberikan dapat dilunasi oleh  anggota yang bersangkutan.  

Jenis–jenis simpanan dan pinjaman : 

1. Simpanan pokok adalah sejumlah yang yang wajib di bayarkan oleh anggota 

kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.  

2. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh 

anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap 

bulan dengan jumlah simpanan yang sama untuk setiap bulannya 

3. Pinjaman non agunan sesuai dengan keputusan pengurus di RAT tahun tutup 

buku 2015 pinjaman non agunan mempunyai Platform sebesar Rp. 10.000.000,



 

 

 

 

 

2.3.3 Pertokoan 

Unit usaha toko Kopkar Dwi Karya merupakan unit usaha dalam upaya 

memberikan pelayanan kepada anggota secara maksimal dengan berusaha 

memenuhi kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Barang-barang yang disediakan di toko Kopkar Dwi Karya beraneka ragam, baik 

itu sembako, gas, fashion dan lain-lain. Saat ini toko Kopkar Dwi Karya 

mempunyai 9 toko yang tersebar dari mulai area PT.GGP, perumahan Kopkar 

Dwi Karya dan Agro, selain menjual toko kopkar dwi karya juga siap bekerja 

sama bagi pengusaha besar ataupun pengusaha rumahan untuk menitipkan barang 

atau menjual barang dagangannya ditoko-toko koperasi sesuai dengan aturan 

managemen koperasi.. 

2.3.4 Unit Usaha Pengadaan Gas 

Unit Usaha Pengadaan gas merupakan salah satu unit usaha yang 

dijalankan oleh Kopkar DwiKarya yang berlokasi diperumahan Kopkar Dwi 

Karya blok E, unit usaha ini memiliki beberapa produk antara lain gas oxygen, 

nitrogen, argon, hydrogen, acetylene, lpg 12 kg dan gas lpg 50kg dengan harga 

yang sangat terjangkau dan dikerjakan dengan tenaga ahli dibidangnya. Kopkar 

Dwi Karya, dalam memasarkan produknya dilakukan sendiri melalui kantor pusat, 

juga di bantu oleh kantor perwakilan dan agen. Daerah pemasarannya mencakup 

seluruh wilayah lampung dan sekitarnya. 

2.3.5 Unit Usaha Perumahan 

Unit usaha perumahan merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki 

Kopkar Dwi Karya yang bertempat di Jl.Lintas sumatra km 78 kelurahan 

lempuyang bandar, Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi anggota Kopkar Dwi 

Karya. Bekerja sama dengan bank Koperasi Dwi Karya dapat memenuhi 

kebutuhan anggota khususnya dibidang perumahan, dengan bunga yang kecil dan 

tenaga kerja ahli dibidangnya Koperasi Dwi Karya mempunyai beberapa produk 

dibidang perumahan antara lain : Rumah tipe 27, Rumah tipe 36, Rumah tipe 45 

dan Rumah tipe 54.  



 

 

 

 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL : GAVAN GORBI CAKSANA, NPM 13312048 

3.1.1 Bidang Kerja 

 Bidang kerja yang saya tempati adalah pada bagian IT Kopkar Dwi Karya 

yang mempunyai tugas antara lain, melaksanakan monitoring jaringan, 

troubleshooting komputer maupun perangkat keras lainnya, dan melakukan segala 

kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan IT. 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 

2016 sampai dengan 17 September 2016. Kegiatan yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan kegiatan PKL yaitu : 

1) Perbaikan PC, kerusakan PC yang sering kali terjadi di Kopkar Dwi Karya 

antara lain : 

 Komputer yang tidak mau manyala, cara mengatasinya dengan mengecek 

apakah mainboard medapat aliran listrik atau tidak 

 Komputer yang sering restart tiba-tiba karena PC terlalu panas, cara 

mengatasinya dengan mengganti powersupply yang rusak 

 Komputer tidak bisa membaca harddiskdan muncul tulisan “disk boot 

failure”, cara mengatasinya dengan mengecek harddisk terdeteksi pada 

BIOS atau tidak dan cek kabel data dan kabel power harddisk 

 Komputer yang sering hank dan lambat, cara mengatasinya dengan 

menambah RAM dengan ukuran yang lebih besar atau dengan instal ulang 

komputer yang bermasalah  

2) Instalasi OS, dalam kegiatan instalasi OS yang sering digunakan oleh Kopkar 

Dwi Karya  adalah windows XP dan windows 7 

3) Perbaikan printer, permasalahan yang sering terjadi pada printer-printer di 

Kopkar Dwi Karya antara lain : 

 Printer yang tidak mau menyala, cara mengatasinya dengan mengecek kabel 

 Printer yang tidak mau mencetak



9 

 

4) Instalasi jaringan LAN dan sharing printer dilakukan dikarenakan pindahnya 

lokasi toko cabang, jaringan LAN digunakan untuk mempermudah dalam 

persediaan stok barang yang ada di toko tersebut dan sharing printer dilakukan 

agar karyawan bisa menggunakan satu printer bersama-sama sehingga lebih 

ekonomis dan ter-manage. 

3.1.2 Kendala Yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan 

(PKL) di bagian IT Kopkar Dwi Karya adalah kurangnya pengetahuan karyawan 

dalam menggunakan program komputer, memeriksa semua permasalahan yang 

ada di setiap kantor maupun di toko cabang Kopkar Dwi Karya dan terkadang 

hanya untuk proses instalasi program software kami bagian IT harus ikut 

melakukan pekerjaan tersebut. 

3.1.3 Cara Mengatasi Kendala 

Menurut T.Kanti Srikantatiah & Michael E.D. Koenis, manajemen 

pengetahuan (Knowledge Management) adalah konsep yang telah munculdalam 

komunitas bisnis beberapa tahun terakhir. KM merupakan suatu disiplin 

yangmempromosikan pendekatan integrasi untuk mengidentifikasi, menangkap, 

danmengevaluasi pengambilan dan penggunaan bersama (sharing) seluruh aset 

informasidari suatu organisasi.Aset tersebut mencakup database, dokumen, 

kebijakan, prosedurdan keahlian yang telah diperoleh dari pengalaman individu 

yang telah bekerja. 

Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada Kopkar Dwi Karya saya 

menyarankan kepada pihak Kopkar Dwi Karya,pertama untuk membuat KMS 

(Knowledge Management System) dengan tujuan mempercepat arus informasi di 

internal perusahaan, proses edukasi ke karyawan menjadi lebih mudah dan 

meningkatnya SDM perusahaan, kedua mengadakan pelatihan singkat kepada 

karyawan bagaimana cara instalasi program-program komputer yang biasa 

digunakan dan penganganan tentang permasalahan komputer. Maka pekerjaan 

karyawan maupun bagian IT bisa lebih fokus dan efisien waktu. 
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3.2 Pelaksanaan PKL : NANDA SAPUTRA WICAKSOO, NPM 13312055 

3.2.1 Bidang Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan penulis ditempatkan di bagian IT. 

Bagian IT mempunyai tugas menangani instalasi, perawatan jaringan LAN 

maupun WAN manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya, 

mengarsipan data dan perawatan komputer.p 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

    Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016 sampai 

dengan 17 September 2016.Kegiatan yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan kegiatan PKL di bagian-bagian kantorKopkar Dwi Karya, 

diantaranya yaitu : 

A. Bagian Toko Koperasi 

1. Instalasi Sistem Operasi Komputer 

  Proses instalasi komputer terjadi karena komputer mengalami kerusakan 

pada sistem operasinya, berikut langkah – langkah secara singkat 

melakukan instalasi komputer dengan menggunakan  CD/DVD : 

a. Setting BIOS agar Booting dari CD/DVD 

b. Masukan DVD Windows 7 pada DVD- ROM, kemudian tekan tombol 

F10 untuk menyimpan setting dan keluar dari menu BIOS. 

c. Silahkan pilih Indonesian (indonesia) pada Time and currency 

format.Untuk language to install dan Keyboard or input method biarkan 

default. Kemudian pilih nextdanInstal Now. 

d. Centang I accept the license terms kemudian pilih next 

e. Kemudian pilih custom (advanced) 

f. Membuat partisi untuk harddisk 

g. Tunggu proses instalasi selesai sekitar 20 – 30 menit 

h. Langkah selanjutnya memasukan nama pengguna dan nama komputer 

i. Membuat passworduntuk akun windows 

j. Memasukkan product keywindows 7 

k. Kemudian mengatur waktu dan menentukan lokasi jaringan 

l. Proses selesai di lanjutkan dengan menginstal driver menggunakan 

driver pack
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B. Bagian Finance 

1. Perbaikan Printer IBM 

   Pada saat melakukan praktik kerja lapangan penulis melakukan 

perbaikan printer jenis IBM karena printer tersebut tersendat dan tidak bisa 

mencetak, mengingat printer tersebut sangat penting untuk mencetak saldo 

pada buku nasabah koperasi. Ada beberapa masalah yang dapat 

menyebabkan printer tidak mampu mencetak,berikut contohnya : 

a) Koneksi Printer 

- Mengecek koneksi printer dengan jaringan listrikp. 

-Kabel power printer sudah dicolokkan ke konektor listrik dengan benar. 

b) Switch Printer 

- Saklar “on-off” printer atau tombol switch printer dalam posisi “on”. 

c) Kabel USB 

- Memeriksa sambungan kabel data printer, apakah telah mengakses 

bersama port pararel/port USB di komputer bersama dengan benar. 

2. TroubleshootingHardware 

  Masalah atau ketidak normalan komputer yang sering di temukan pada 

saat melakukan praktik kerja lapangan dan cara mengatasi masalah tersebut 

antara lain : 

a) Komputer menyala sebentar kemudian mati 

 Cara mengatasi masalah tersebut dilakukan tindakan menambahkan pasta 

pada prosessor, karena pasta berfungsi untuk menyalurkan panas dari 

IHS (Intergrated Head Spreader) ke heatshing.Sehingga jika pasta kurang 

atau kering, maka mengakibatkan prosessor memanas dan akhirnya 

merestart bahkan mati. 

b) Komputer berbunyi beep tidak berhenti sebelum dimatikan 

 Terjadi kerusakan pada memory card / ram, solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah lepas ram dan pasang kembali kemudian 

bersihkan bagian bawah yang berwarna kekuningan dengan pembersih 

atau penghapus pensil. 
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c) Monitor pada komputer berubah-rubah warna 

 Kabel data monitor tidak terpasang dengan baik ke VGA, solusi untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah reparasi monitor atau kencangkan 

kabel data VGA. 

d) Monitor tidak menyala 

 Cara mengatasi masalah tersebut pastikan semua kabel power maupun 

konektor yang berhubungan dengan monitor terpasang dengan baik. 

e) CD/DVD Rom terkunci 

  Cara untuk mengatasi masalah tersebut gunakan paperclip atau jarum 

lalu masukan pada bagian pintu CD Rom yang terdapat lubang kecilnya, 

dorong hingga pintu berhasil terbuka. 

 

C. Bagian IT Koperasi 

1. Mendesain logo Koperasi Dwi Karya 

    Pada saat melakukan praktik kerja lapangan penulis ditugaskan 

untuk membuat contoh desain logo koperasi yang baru. Proses 

pembuatan contoh logo koperasi menggunakan software adobe 

photoshop.   

2. Perakitan PC 

 Perakitan PC dilakukan karena adanya komponen didalam suatu 

PC yang rusak dan harus diganti dengan komponen lain yang masih 

berfungsi (penganibalan komponen komputer). Pada saat penulis 

melakukan praktik kerja lapangan penulis diminta untuk mengganti 

power supply unit (PSU) dan memasang kembali pada casing, berikut 

cara pemasangannya : 

1) Putuskan semua arus listrik yang terhubung ke PSU 

2) Pasangkan PSU yang masih berfungsi diatas pojok dari casing 

3) Kunci PSU menggunakan sekrup yang ada menggunakan tools obeng 

(+) 

4) Pasangkan kembali kabel-kabel dari PSU ke port-port di motherboard 

dengan benar dan sesuai prosedur. 



 

 

 

 

5) Pastikan kembali PSU sudah terpasang dengan benar dan tidak 

goyang 

 

3. Editing video untuk workshop koperasi 

  Pada saat melakukan praktik kerja lapangan penulis diminta untuk 

editing video yang telah dibuat sebelumnya oleh karyawan, video 

tersebut akan dipakai untuk kegiatan workshop koperasi Dwi Karya. 

Proses editting video tersebut menggunakan software Camtasia Studio6. 

4. Perawatan jaringan LAN 

 Jaringan pada sebuah komputer merupakan jaringan yang 

terhubung dengan setiap client dan server, maka dari itu pengguna 

maupun admin server harus mengetahui cara merawat jaringannya , 

terutama untuk para staff admin yang paling tidak harus maintenance 

untuk menjaga agar server tetap handal dan stabilitas server tetap terjaga. 

Pada saat penulis melakukan praktik kerja lapangan penulis diberikan 

kesempatan untuk membantu staff admin melakukan kegiatan 

maintenance pada jaringan LAN , berikut yang penulis lakukan pada saat 

merawat jaringan komputer  

1) Perawatan pada komputer server 

  Perawatan pada server sangat penting karena server merupakan pusat 

penyimpanan data-data pada client, maka dari itu dilakukan backup 

data secara berkala. 

2) Perawatan pada komputer client 

  Hal yang dilakukan pada saat perawatan pada komputer client adalah 

membersihkan virus, membesihkan file-file temporary dan file 

installer. 

3) Perawatan pada kabel jaringan 

  Mengganti kabel jaringan yang mengalami kerusakan. 

4) Perawatan pada Switch dan Hub 

  Membersihkan dan menempatkan ditempat yang tidak berdebu agar 

switch dan hub bekerja dengan maksimal.
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja lapangan (PKL) di Bagian IT, 

penulis menemukan permasalahan pada sistem penyimpanan data arsip pada 

beberapa bagian di koperasi yang masih di kelola secara manual. Banyak 

kesulitan yang terjadi disaat proses pencarian data koperasi, membutuhkan waktu 

yang lama untuk memperoleh informasi yang diinginkan, selain itu arsip koperasi 

juga rentan usang dan rusak termakan oleh waku, karena tidak adanya pencatatan 

dan back up data koperasipada saat disimpan. 

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa permasalahan lain adalah saat 

proses pengarsipan atau penyimpanan data untuk keperluan tertentu, mengingat 

pengarsipan sangatlah penting sebagai arsip perusahaan atau intansi yang dapat di 

gunakan atau bukti jika terjadi masalah di kemudian hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.3-1 Kumpulan data arsip di koperasi DwiKarya
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3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Undang–undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang 

Kearsipan menyebutkan bahwa kearsipan adalah hal – hal yang berkenaan dengan 

arsip, sedangkan arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 

bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang di buat dan di terima oleh lembaga Negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, 

dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

Menurut Abdul Kadir (2014) sistem informasi mencakup sejumlah 

komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada 

sesuatu yang di proses ( data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk 

mencapai suatu sasaran atau tujuan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan suatu sistem informasi 

aplikasi pengarsipan data yang dapat menyimpan arsip berskala besar dan aman  

yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses pencarian 

data yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi yang lebih akurat serta 

diberikan pembatasan hak akses agar data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak 

yang tidak bertanggung jawab. 
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3.3 Pelaksanaan PKL : RAFLI AZIS SETYAWAN, NPM 13312295 

3.3.1 Bidang Kerja 

Pada Koperasi Karyawan Dwi Karya ,penulis ditempatkan di bagian IT 

Koperasi.IT Koprasi mempunyai tugas menerima, memprioritaskan dan 

menyelesaikan permintaan bantuan IT, membeli hardware IT, software, 

instalasi, perawatan, penyediaan dukungan harian baik untuk hardware dan 

software, peralatan termasuk printer, monitor dan lain-lain. 

 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2016 sampai 

dengan 17 September 2016 di Koperasi Karyawan Dwi Karya. Kegiatan yang 

dilakukan penulis selama melaksanakan kegiatan PKL di Koperasi Karyawan 

Dwi Karya,diantaranya yaitu : 

 

No Tanggal Kegiatan Rincian Tempat 

1 25/07/2016 

Perbaikan PC Kerusakan terjadi pada 

bagian hardisk akibat 

piringan hardisk tidak dapat 

berputar 

IT 

2 26/07/2016 

Perbaikan PC Kerusakan terjadi pada 

bagian hardisk akibat bad 

sector 

IT 

3 27/07/2016 

Perbaikan PC RAM tidak berfungsi baik 

dan harus dibersihkan dengan 

penghapus karet 

Penagihan 

4 28/07/2016 
Instalasi OS Instalasi menggunakan 

windows 7 64bit 
IT 

5 29/07/2016 
Instalasi OS Instalasi menggunakan 

windows 7 64bit 
IT 

6 30/07/2016 
Perbaikan PC Kerusakan terjadi pada power 

supply 
IT 

7 1/08/2016 

Pengecekan 

jaringan LAN 

Kendala jaringan tidak 

berfungsi dan cek accsess 

point 

KDK 

8 2/08/2016 

Pembuatan 

ERD dan 

flowchart 

Untuk perancangan program 

bromelin 
Kerumahtanggan 
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9 3/08/2016 

Halal bihalal 

oleh ketua 

umum KDK 

Acara rutin satu tahun sekali 

Kopkar Dwi Karya 
GSG Kopkar 

10 4/08/2016 
Instalasi os Instalasi menggunakan 

windows 7 64bit 
IT 

11 5/08/2016 

Pengumpulan 

data-data 

proyek 

bromelin 

Data seperti ERD dan 

flowchart untuk proyek 

bromelin 

Kerumahtanggan 

12 6/08/2016 

pengarsipan 

dan 

penyusunan 

berkas 

Membantu proses 

pengarsipan dan penyusunan 

berkas koperasi 

Gudang arsip 

13 7/08/2016 
Instalasi 

printer 
Printer canon Lx-300i 

Toko Koperasi 

bagian BTN 

14 8/08/2016 
Perbaikan pc Kerusakan terjadi pada power 

supply 
IT 

15 10/08/2016 

Perbaikan pc 

dan instalasi os 

hardisk bad sector dan 

Instalasi menggunakan 

windows 7 64bit 

IT 

16 11/08/2016 
Repair os dan 

instalasi office 

windows 7 64bit dan office 

2007 
IT 

17 12/08/2016 
Repair os dan 

instalasi office 

windows 7 64bit dan office 

2007 
Finance 

18 13/08/2016 

Izin 

pengurusan 

nilai 

Mata kuliah etika profesi Teknokrat 

19 15/08/2016 

Izin 

pengurusan 

nilai 

Mata kuliah etika profesi Teknokrat 

20 16/082016 

Instalasi dan 

pemasangan 

jaringan 

Instalasi windows 7 64bit dan 

pemasagan kabel UTP antar 

PC 

Kantor PERUM 

21 18/08/2016 
Recovery data Data-data yang hilang ada 

flasdisk 
Penagihan  

22 19/08/2016 Desain logo Logo koperasi IT 

23 20/08/2016 
Perbaikan 

printer 
Printer passbook IBM Finance  

24 22/08/2016 
Perbaikan 

printer 
Printer passbook IBM Finance 

25 23/08/2016 

Instalasi dan 

pemasangan 

jaringan 

Instalasi windows 7 64bit dan 

pemasagan kabel UTP antar 

PC 

Toko Koperasi 

Central 
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26 24/08/2016 Sharing printer Sharing printer antar PC Kerumatanggaan 

27 25/08/2016 Perbaikan pc Kipas CPU tidak berfungsi IT 

28 26/08/2016 Instalasi os Instalasi windows 7 64bit IT 

29 27/08/2016 

Perbaikan pc Kerusakan terjadi pada 

bagian hardisk akibat bad 

sector 

Penagihan  

30 29/08/2016 

Perbaikan pc 

dan instalasi os 

Kerusakan terjadi pada 

bagian hardisk akibat bad 

sector danInstalasi windows 7 

64bit 

Penagihan  

31 30/08/2016 

Project video 

worshop 

koperasi 

Pencarian bahan untuk 

membuat video 
Penagihan 

32 31/08/2016 

Project video 

worshop 

koperasi 

Pembuatan video Penagihan 

33 1/09/2016 

Project video 

worshop 

koperasi 

Penyelesaian video  Penagihan 

34 2/09/2016 

Instalasi 

software 

editing video 

Software video camtasia pada 

PC  
Penagihan 

35 3/09/2016 Libur - - 

36 5/09/2016 

Perbaikan pc 

dan printer 

Bad sector pada hardisk dan 

perbaikan printer karena pita 

tidak terpasang dengan baik 

Finance  

37 6/09/2016 
Update dan 

scanning virus 

Update antivirus dan 

scanning pada PC 
IT 

38 7/09/2016 

Perbaikan 

printer dan 

insalasi os 

perbaikan printer karena pita 

tidak terpasang dengan baik 

dan Instalasi windows 7 64bit 

Finance 

39 8/09/2016 Instalasi os Instalasi windows 7 64bit IT 

40 9/09/2016 Perbaikan pc Bad sector pada hardisk Penagihan 

41 10/09/2016 

Perbaikan 

printer 

pita tidak terpasang dengan 

baik pada printer passbook 

merk IBM 

Finance 

42 13/09/2016 

Pemasangan 

pita pada 

printer 

Pemasangan pita printer 

passbook 
Finance 

43 14/09/2016 

Izin 

pembayaran 

semester 

Semester ganjil Teknokrat 

44 15/09/2016 
Pengecekan 

pita priter 
Printer passbook merk IBM Finance 
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45 16/09/2016 
Perbaikan 

printer  

pita tidak terpasang dengan 

baik pada printer passbook  
Finance 

46 17/09/2016 
Pemasagan 

kamera cctv 

Pemasangan kamera cctv 

pada gedung koperasi 
Gedung KDK 

Tabel 1.1.1-1 Tabel kegiatan PKL 

 

3.3.3 Kendala Yang Dihadapi 

Penulis menemukan permasalahan pada proses keuangan pada bagian 

Finance di Koperasi Karyawan Dwi Karya yang masih menggunakan Microsoft 

Excel , penginputan data keuangan masih menggunakan Microsoft Excel 

sehingga perlu adanya ketelitian dalam penginputan data keuangan dan 

kemungkinan adanya human eror , kesulitan dalam mencari data karena harus 

mencari letak data secara manual sehingga kurang efisien , mengingat data 

keuangan sangatlah penting dan rahasia maka dngan masih menggunakan 

Microsoft Excel memungkinkan adanya manipulasi data oleh pihak yang tidak 

bertanggung jawab.  

Menurut Arikunto (2002), data merupakan segala fakta dan angkap 

yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan 

informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu 

keperluan.Menurut Ridwan dan Inge (2003).Keuangan merupakan ilmu dan 

seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan 

setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan 

instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara individu maupun antara 

bisnis dan pemerintah. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 3.3.3-1 Data Keuangan Bagian Finance. 
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3.3.4 Cara Mengatasi Kendala 

Menurut, (Sutabri  : 2012) Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur 

yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama 

untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut, (Amsyah, 2005: 289)Informasi adalah data yang sudah diproses 

menjadi bentuk yang berguna bagipemakai dan mempunyai nilai pikir yang nyata 

bagi pembuatan keputusan pada saatsedang berjalan atau untuk prospek masa 

depan. Definisi tersebut menekankankenyataan bahwa data harus diproses dengan 

cara-cara tertentu untuk menjadiinformasi dalam bentuk dan nilai yang berguna 

bagi pemakai. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibutuhkan suatu sistem informasi 

keuangan agar dapat mempermudah user dalam penginputan data , mencari data 

secara cepat dan memberi hak akses hanya kepada user yang bertugas yang 

bertujuan untuk keamanan data keuangan. 

Berikut adalah contoh dari sistem informasi keuangan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.4-1 Contoh sistem informasi keuangan



 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di Kopkar Dwi Karya ,Kec. 

Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Lampung, banyak pengetahuan dan 

pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat 

menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari PraktikKerja Lapangan : 

1. Sistem penyimpanan data arsip dari beberapa bagian di koperasi yang masih di 

kelola secara manual. 

2. Kurangnya pengetahuankaryawan tentang program-program komputer yang 

biasa digunakan di Kopkar Dwi Karya 

3. Proses keuangan pada bagian Finance di Kopkar Dwi Karya yang masih 

menggunakan spreadsheet 

 

4.2 Saran 

  Setelah melihat permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan diKopkar Dwi Karya ,Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, 

Lampung, saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut : 

1. Solusi untuk mengatasi permasalahan kearsipan dibutuhkan suatu sistem 

aplikasi pengarsipan data yang dapat menyimpan arsip berskala besar dan 

aman  yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses 

pencarian data yang di butuhkan 

2. Kopkar Dwi Karya hendaknya membuat KMS (knowledge management 

system) dan memberikan pelatihan terhadap karyawan  tentang pengetahuan 

program komputer agar lebih mudah dalam pelaksanaan kerja. 

3. Solusi untuk mengatasi permasalahan penginputan data finance maka 

dibutuhkan suatu sistem aplikasi berbasis dekstop agar dapat mempermudah 

user dalam penginputan data , mencari data secara cepat.
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