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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan 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 CV. Putra Komputer selama 2 bulan 

yaitu pada bulan April dan Juni 2018. Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi 

di beberapa divisi dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi 

Teknisi yang dilakukan secara rutin adalah melakukan pemeriksaan, dan perbaikan, 

bila terjadi gangguan maupun kerusakan terhadap komputer dan jaringan dari 

pelanggan.  

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di CV. Putra 

Komputer pada divisi pengadaan barang, dan teknisi, praktikan mendapatkan 

banyak pengalaman dan pengetahuan bagi di bidang komputer dan jaringan yang 

sangat berguna bagi praktikan untuk bekal menghadapi dunia kerja sesungguhnya 

setelah lulus nantinya. Praktikan dapat belajar untuk mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi dalam dunia kerja sekaligus bagaimana cara mengatasi setiap kendala 

yang ada guna mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja praktikan baik 

kendala dari dalam diri praktikan maupun dari luar diri praktikan. 

 

 

Kata Kunci: PKL, Komputer, Teknisi, Pengadaan Barang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan saat ini telah berkembang sangat pesat 

seiring dengan kemajuan dalam teknologi maupun bidang perekonomian. 

Perkembangan yang terjadi menyebabkan timbulnya persaingan dalam dunia kerja 

yang semakin kompetitif, terutama tuntutan pasar tenaga kerja agar memiliki 

kualitas yang baik dari segi keterampilan serta kemampuan yang lebih baik untuk 

dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya. 

Rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi tantangan utama di Indonesia, 

karena Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai persebaran usia 

penduduk di mana jumlah usia muda (usia produktif) lebih banyak ketimbang usia 

lanjut. Hal ini mengindikasikan masyarakat muda Indonesia mengalami masa-masa 

produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik potensi ini akan menjadi suatu senjata 

bagi Negara Indonesia untuk sejajar dengan Negara-Negara maju di dunia. 

Tuntutan dalam dunia kerja tersebut yang mengakibatkan timbulnya 

persaingan dalam dunia pendidikan. Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) dalam 

hal ini Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, selalu berupaya untuk memenuhi 

tuntutan atau kebutuhan perusahaan yang ada dengan selalu meningkatkan sistem 

dan mutu pengajaran yang sudah, supaya dapat berkembang di dunia kerja saat ini, 

sehingga dapat menghasilkan lulusan mahasiswa yang berkualitas dan 

berkompeten. 

Salah satu cara yang ditempuh oleh Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, 

dalam rangka mencapai target terhadap lulusan yang berkualitas dan berkompeten 

tersebut adalah dengan mengadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). PKL adalah 

salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Jurusan Informatika. Yang diharapkan 

dengan adanya mata kuliah PKL ini, praktikan dapat lebih mengenal dan dapat 

menyesuaikan diri pada dunia kerja serta mengaplikasikan teori atau setiap 

pengetahuan yang diterima selama di perkuliahan. Praktik Kerja Lapangan pada 

Jurusan Informatika ditempatkan pada sebuah perusahaan. Di mana perusahaan 
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tersebut merupakan wadah yang tepat bagi praktikan Jurusan Informatika untuk 

mengaplikasikan setiap teori dan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari saat 

mengikuti kuliah di dalam kelas. 

Dalam pelaksanaan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini praktikan 

memilih perusahaan di bidang komputer yaitu CV. Putra Komputer sebagai tempat 

menimba dan memperoleh pengalaman kerja. CV. Putra Komputer dianggap 

sebagai tempat yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari praktikan dalam 

perkuliahan. Selain itu CV. Putra Komputer merupakan lembaga independen yang 

cukup terkenal dan sudah lama berkembang sehingga praktikan tertarik untuk 

memperoleh dan menimba pengalaman kerja di tempat tersebut. 

 

1.2. Tujuan PKL 

Adapun tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini antara 

lain: 

1. Untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan 

praktikan dalam bidang komputer, jaringan dan pengadaan barang. 

2. Mengembangkan dan memantapkan sifat profesionalisme yang diperlukan 

praktikan untuk memasuki lapangan pekerjaan khususnya di bidang IT. 

3. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 Informatika, 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Teknokrat Indonesia. 

 

1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 

melaksanakan kegiatan di CV. Putra Komputer diharapkan antara lain: 

 

1.3.1. Manfaat Bagi Praktikan: 

1. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik dan Ilmu 

Komputer - Universitas Teknokrat Indonesia. 
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2. Mengembangkan daya pikir, kreativitas, dan keberanian yang sangat 

diperlukan pada dunia kerja. 

3. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit- unit kerja 

perusahaan. 

4. Mengetahui kekurangan, keterampilan, kemampuan yang belum dikuasai 

praktikan dalam bidang sumber daya manusia, untuk selanjutnya praktikan 

usahakan untuk diperbaiki dan dikuasai sebelum masuk dunia kerja. 

 

1.3.2. Manfaat Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Membuka peluang kerja sama antara Universitas dengan perusahaan. 

2. Memperkenalkan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia kepada perusahaan. 

3. Mengetahui sejauh mana kemampuan praktikan dalam menyerap dan 

mengaplikasikan pelajaran yang telah dipelajari pada kegiatan perkuliahan di 

lingkungan kampus sebagai bahan evaluasi. 

 

1.3.3. Manfaat Bagi CV. Putra Komputer 

1. Menjalin hubungan yang baik antara instansi ataupun perusahaan dengan 

lembaga perguruan tinggi. 

2. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat bagi 

pihak yang terkait sekaligus dapat memperkenalkan CV. Putra Komputer 

pada dunia pendidikan 

3. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai CV. Putra 

Komputer di hari yang akan datang. 
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1.4. Tempat PKL 

 

Nama Perusahaan : CV. Putra Komputer 

Alamat   : Jalan Cik Ditiro No. 9 Beringin Raya Kemiling  

  Bandar Lampung 

Telepon  : 0721- 8050551 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi CV. Putra Komputer 

 

CV. Putra Komputer dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKL oleh praktikan karena 

praktikan tertarik untuk mengetahui sistem kerja di lembaga tersebut terutama 

divisi Teknisi, dan Pengadaan Barang, serta praktikan melihat bahwa lembaga ini 

merupakan lembaga yang sudah lama berkembang. 

 

U 
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1.5. Jadwal Waktu PKL 

Praktikan memulai pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pada Kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan dimulai pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan tanggal 9 Juni 2018. Selama kurang lebih dua bulan, praktikan 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan guna mempelajari setiap pekerjaan 

yang diterima serta mendapatkan data dan informasi yang lengkap. Jadwal Praktik 

Kerja Lapangan ini dilakukan dengan beberapa tahapan, meliputi: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini praktikan membuat surat permohonan izin melaksanakan Praktik 

Kerja Lapangan yang disetujui oleh Pembantu Dekan I FTIK Universitas Teknokrat 

Indonesia (Bidang Akademik) dan diajukan ke BAAK (Biro Administrasi) 

Universitas Teknokrat Indonesia. Setelah itu surat tersebut diberikan langsung ke 

CV. Putra komputer dan menunggu surat balasan. Setelah mendapatkan surat 

balasan yang menyatakan bahwa praktikan diterima maka secara resmi praktikan 

dapat melaksanakan kegiatan PKL di CV. Putra Komputer  

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Lapangan Kerja di CV. 

Putra Komputer selama kurang lebih dua bulan. Praktikan memulai pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan pada Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada hari 

Senin tanggal 16 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 dengan jadwal 

seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 1.1 Jam Kerja Perusahaan 

 Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

Jam Masuk 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 09.00 

Jam Mulai Istirahat  12.00 12.00 12.00 12.00 11.30 12.00 

Jam Istirahat Berakhir 13.00 13.00 13.00 13.00 13.30 13.00 

Jam Keluar 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 
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3. Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 

sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan ini merupakan salah 

satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk 

mendapatkan gelar Sarjana Komputer pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia. 

Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan selama masa 

PKL di CV. Putra komputer. Data-data yang diambil praktikan diperoleh langsung 

dari CV. Putra Komputer divisi Teknisi dan Pengadaan Barang. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

CV. Putra Komputer berdiri pada tanggal 5 Februari 2007. Didirikan oleh 

bapak Adi Putra Kurniawan, S.Ab. Nama CV. Putra Komputer diambil dari nama 

pemiliknya yaitu Adi Putra Kurniawan. CV. Putra Komputer dahulu merupakan 

toko komputer yang belum berbentuk badan hukum tetap, yang bernama Toko 

Putra Computer. Bapak Adi Putra Kurniawan, S.Ab pertama kali membuka Toko 

Putra Computer di garasi rumahnya dan belum memiliki karyawan. Tahun 2010, 

Toko Putra Computer pindah ke tempat baru di ruko yang beralamat di jalan Cik 

Ditiro No.9 Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung dan memiliki satu orang 

pegawai. 

Tahun 2012, Toko Putra Computer berubah menjadi badan hukum tetap 

sehingga nama Toko Putra Computer berubah nama menjadi CV. Putra Komputer. 

Kini, CV. Putra Komputer memiliki dua pegawai yaitu Maya Puspitasari sebagai 

admin dan Muhammad Thomas Fadhila Yahya sebagai teknisi utama. 

 

2.2. Visi dan Misi Perusahaan  

 

2.2.1. Visi 

“Terwujudnya kepuasan pelanggan yang ingin membeli barang-barang yang 

terkait dengan komponen komputer dan memberi solusi terhadap masalah-

masalah atau troubleshooting yang ada di komputer/ laptop pelanggan.” 

 

2.2.2. Misi 

1. Memberi solusi terhadap pelanggan yang mengalami kerusakan 

komputer/laptopnya. 

2. Menyediakan setiap komponen yang terkait dalam komputer dan laptop 

seperti hardware dan software. 



8 

 

 

 

 

 

 

2.3. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang menggambarkan 

hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang- orang yang mempunyai 

kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dari bidang kerja yang dipimpinnya 

dalam suatu sistem kerja sama. 

Struktur organisasi diperlukan dalam suatu perusahaan agar tidak 

menimbulkan penyimpangan wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan 

tujuan perusahaan. Demikian pula halnya dengan CV. Putra Komputer, dalam 

pelaksanaannya secara formal diatur oleh organisasi manajemen yang jelas 

sehingga akan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

  

1. Direktur CV. Putra Komputer 

Direktur CV. Putra Komputer merupakan unsur utama yang ada di CV. Putra 

Komputer untuk proses pengadaan barang dan melakukan komunikasi 

terhadap perusahaan yang membutuhkan komputer dalam jumlah banyak. 

 

  

Direktur CV Putra Komputer

Admin Teknisi
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2. Admin 

Admin merupakan unsur yang ada di CV. Putra Komputer untuk berhadapan 

dengan pelanggan dan melakukan pencatatan barang-barang yang masuk dan 

keluar di CV. Putra Komputer. 

 

3. Teknisi 

Teknisi merupakan unsur ada di CV. Putra Komputer untuk memberi solusi-

solusi terhadap kerusakan yang dialami pelanggan. 

 

2.4. Kegiatan Umum Perusahaan 

CV. Putra Komputer, sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi 

melayani dan memberi solusi terhadap masalah komponen komputer. CV. Putra 

Komputer tugas dan kewajiban, yaitu; 

1. Penjualan dan pembelian komputer, laptop, maupun printer 

2. Perbaikan kerusakan komponen komputer, laptop maupun printer. 

3. Pengadaan barang dan jasa yang terkait komputer, laptop maupun printer. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL: MUHAMMAD THOMAS FADHILA YAHYA, 

NPM 15312574 

 

3.1.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di CV. Putra Komputer, 

praktikan ditempatkan pada divisi Pengadaan Barang dan Teknisi, di mana 

praktikan diberikan kesempatan untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan pengadaan barang, permasalahan pada komputer, 

dan permasalahan pada jaringan komputer. 

Selama melakukan pekerjaan yang dipercayakan, praktikan banyak 

mendapatkan pengarahan maupun bantuan dari setiap karyawan yang bekerja, agar 

memudahkan praktikan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang ada. 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan praktikan pada divisi Pengadaan Barang dan 

Teknisi adalah berikut: 

1. Mengetik surat penawaran barang dan jasa. 

2. Melakukan perakitan dan perbaikan terhadap perangkat keras seperti 

komputer, laptop, maupun printer. 

3. Melakukan perbaikan dan instalasi terhadap perangkat lunak seperti 

operating system maupun perangkat lunak aplikasi. 
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3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan dituntut untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan dengan baik. Melakukan perakitan dan perbaikan komputer, laptop, 

printer, serta pekerjaan lain yang menjadi tanggung jawab secara teliti, disiplin, rapi 

dan bertanggung jawab. 

Berikut adalah pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja 

Lapangan: 

Dalam divisi Pengadaan Barang dan Teknisi, praktikan melakukan tugas-tugas 

sebagai berikut: 

1. Mengetik Surat Penawaran Barang dan Jasa. 

Surat penawaran adalah surat yang ditulis untuk memperlihatkan 

maksud suatu perusahaan untuk menjalin kerja sama kepada perusahaan 

lainnya (Suwela, 2015). Biasanya, surat ini digunakan oleh perusahaan-

perusahaan penyaluran, dalam hal ini distributor. Surat penawaran pada 

umumnya berbentuk formal dan dengan jelas mencantumkan rincian harga 

dan barang yang ditawarkan dan akan dijual kepada perusahaan lain sebagai 

sub-distributor. 

Praktikan mendapat tugas untuk mengetik surat penawaran barang 

komputer, laptop dan printer untuk pengadaan barang. Dalam surat tersebut 

tertera nama barang, harga barang, dan jumlah barang.  
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Contoh surat yang praktikan ketik ditunjukkan pada gambar di bawah. 

 

Gambar 3.1 Surat Penawaran Barang 

 

2. Perakitan dan Perbaikan Perangkat Keras Komputer, Laptop, dan 

Printer. 

 

A. Perakitan Komputer 

Perakitan sebuah komputer dapat dilakukan sesuai dengan keinginan 

pelanggan. Pelanggan dapat melakukan kustomisasi terhadap perangkat keras 

apa saja yang diinginkan dalam komputer, seperti processor, motherboard, 

ram, harddisk maupun kartu grafis. Apabila pelanggan tidak terlalu mengerti 

mengenai informasi perangkat keras, maka praktikan dapat memberikan 
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saran dan konsultasi sesuai dengan tujuan perakitan komputer maupun biaya 

yang dimiliki. Sebelum melakukan perakitan komputer, ada beberapa hal 

yang perlu dipersiapkan antara lain: 

a. Obeng plus dan minus. 

b. Kabel ties. 

c. Semua komponen komputer. 

 

Gambar 3.2 Alat-Alat Untuk Perakitan Komputer 

 

Setelah semua sudah siap, maka perakitan dapat dilakukan. 

 

B. Perbaikan Komputer 

Semua barang elektronik tidak lepas dari namanya kerusakan, begitu 

juga dengan komputer, laptop maupun printer. Kerusakan dibagi menjadi dua 

yaitu kerusakan pada hardware dan software. Faktor utama yang biasanya 

menjadi penyebab dari kerusakan komputer, laptop, maupun printer adalah 

kecerobohan pengguna dan bencana alam.  
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Contoh dari kecerobohan pengguna terhadap kerusakan komputer antara lain: 

1. Tidak melakukan shutdown komputer dengan benar. 

2. Tidak memasang antivirus dan tidak melakukan scanning saat 

memasukkan penyimpanan eksternal. 

3. Tidak menggunakan stabilizer atau UPS di tempat pemasangan 

komputer apabila di keadaan listrik tidak stabil. 

 

Praktikan melakukan berbagai macam perbaikan pada komputer antara lain: 

1. Membersihkan pin RAM dan kartu VGA. Hal ini dilakukan saat 

komputer tidak mau menampilkan output grafis. Hal pertama yang 

dapat dilakukan dengan membersihkan pin yang berwarna emas dengan 

penghapus karet. 

2. Merekatkan timah pada chipset mainboard yang memiliki kerusakan 

tidak ada menampilkan grafis. Hal ini dilakukan dengan menggunakan 

blower hot air atau solder uap. Solder uap diarahkan pada bagian 

chipset. Pengaturan kekuatan panas dan kekuatan hembusan, harus 

disesuaikan dengan kebutuhan. Kedua pengatur ini bekerja secara linier 

satu sama lain. Semakin tinggi suhu udara yang dipancarkan, akan 

bertambah kuat lagi jika dinaikkan tekanan udara yang akan 

dikeluarkan.  

  



15 

 

 

 

 

 

Kegiatan saat menggunakan solder uap ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.3 Penggunaan Solder Uap 

 

3. Penggantian hardware komputer. Melakukan penggantian hardware 

dengan yang baru adalah cara terakhir apabila perbaikan tidak berhasil. 

Perangkat keras yang biasanya diganti yaitu, harddisk, ram, vga card, 

sound card, power supply dan motherboard.  
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Kegiatan penggantian hardware komputer ditunjukkan pada gambar di 

bawah. 

 

Gambar 3.4 Pemasangan Harddisk Komputer 
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Gambar 3.5 Pemasangan Harddisk Komputer 

 

C. Perbaikan Printer 

Dalam perbaikan printer, beberapa kegiatan yang dilakukan praktikan 

antara lain: 

1. Memeriksa printer apakah ada sesuatu yang tersangkut di dalam. Hal 

ini dilakukan karena printer tidak dapat mencetak dan kertas tidak dapat 

ditarik. Ini dikarenakan ada sesuatu yang menyangkut dan menghalangi 

masuknya kertas ke dalam printer. Oleh karena itu printer perlu 

dibongkar.  
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Kegiatan praktikan saat melakukan perbaikan printer ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.6 Pelepasan Casing Printer 

 

2. Pemasangan infus printer. Ada beberapa pelanggan yang tidak ingin 

melakukan isi ulang dengan cara suntik. Hal ini bisa dihindari dengan 

cara melakukan pemasangan infus pada printer. Untuk printer merek 

EPSON, printer biasanya sudah dilengkapi dengan infus dari pabrik, 

berbeda dengan printer merek Canon yang tidak ada. Pemasangan infus 

tidak dapat memperpanjang umur catridge, tetapi hanya untuk 

memudahkan dalam pengisian tinta catridge.  
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Kegiatan praktikan saat pemasangan infus ditunjukkan pada gambar di 

bawah ini. 

 

Gambar 3.7 Pemasangan Infus Printer 

 

3. Permasalahan yang paling banyak dijumpai pada printer adalah 

catridge yang rusak. Penyebab utama dari catridge rusak adalah busa 

penyerap tinta di dalam catridge mengering karena printer sudah lama 

tidak digunakan. Untuk perbaikan catridge dapat dilakukan dengan 

menyuntikan kembali tinta ke dalam busa di dalam catridge, akan tetapi 

apabila hasilnya masih tidak maksimal maka diperlukan penggantian 

catridge baru.  
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Kegiatan penggantian catridge baru yang dilakukan praktikan 

ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.8 Penggantian Catridge Printer 

 

D. Perbaikan Laptop 

Perbaikan laptop lebih rumit dari komputer karena komponen laptop 

lebih kompleks dan kecil. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian yang lebih 

dalam perbaikan laptop. Beberapa kegiatan yang dilakukan praktikan dalam 

perbaikan laptop antara lain: 

1. Merekatkan timah pada chipset mainboard laptop. Caranya hampir 

sama dengan cara yang dilakukan pada mainboard komputer.  
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Kegiatan merekatkan timah dengan solder uap ditunjukkan pada 

gambar di bawah. 

 

Gambar 3.9 Chipset Dari Mainboard Laptop 

 

2. Mengganti thermal paste processor laptop. Ini dilakukan karena 

thermal yang lama sudah kering dan membuat suhu processor laptop 

meningkat saat laptop digunakan. Apabila itu dibiarkan akan 

mengakibat kerusakan pada laptop dan membuat laptop sering mati.  
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Kegiatan penggantian thermal paste ditunjukkan pada gambar di 

bawah. 

 

Gambar 3.10 Penggantian Thermal Paste 

 

3. Penggantian komponen perangkat keras laptop. Beberapa komponen 

laptop yang sering mengalami kerusakan antara lain: 

a. Keyboard 

b. Harddisk 

c. Battery 

d. LCD/LED 
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Kegiatan penggantian komponen laptop ditunjukkan pada gambar di 

bawah. 

 

Gambar 3.11 Pemasangan Harddisk Laptop 

 

3. Perbaikan dan Instalasi Perangkat Lunak. 

Kerusakan pada perangkat lunak pada komputer maupun laptop adalah 

yang paling banyak dari pada kerusakan perangkat keras. Ini dikarenakan 

kerusakan perangkat lunak disebabkan karena kecerobohan atau 

ketidaktahuan pengguna dalam pengoperasian perangkat lunak. Pengguna 

sering melakukan kesalahan seperti menghapus file system atau tidak sadar 

menjalankan program virus yang dapat merusak sistem operasi. Perbaikan 

terhadap perangkat lunak yang biasanya dilakukan melakukan penginstalan 

ulang sistem operasi komputer maupun laptop. Sebelum dilakukan, terlebih 

dahulu melakukan back-up terhadap data-data pelanggan yang tersimpan 

pada partisi sistem.  
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Kegiatan instalasi sistem operasi ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.12 Instalasi Sistem Operasi 

 

Untuk perangkat printer, perbaikan perangkat lunak yang biasanya 

dilakukan adalah melakukan reset pada waste inkpad counter dengan aplikasi 

resetter. Sebelum dilakukan resetter, printer harus terlebih dahulu masuk ke 

dalam mode service.  
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Kegiatan melakukan reset ini ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.13 Resetter Printer 

 

 

3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di 

CV. Putra Komputer, terdapat beberapa kendala yang dihadapi praktikan dalam 

pelaksanaan PKL. Adapun kendala yang dialami yaitu: 

1. Praktikan kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan kerusakan pada printer, 

komputer maupun laptop. 

2. Praktikan merasa kesulitan dalam melakukan pengecekan kerusakan terhadap 

perangkat keras maupun lunak yang pertama kali dijumpai. 
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3.1.4. Cara Mengatasi Kendala 

Meskipun banyak menghadapi kendala di dalam pelaksanaan PKL, praktikan 

berusaha untuk menangani dan mendapatkan solusi penyelesaian dari kendala yang 

di hadapi dengan cara: 

1. Praktikan membuat dokumentasi langkah-langkah dalam pemeriksaan 

perbaikan komputer, laptop maupun printer agar dalam proses pemeriksaan 

tidak ada langkah yang terlewati sehingga proses perbaikan yang dilakukan 

benar. 

2. Praktikan melakukan pencarian di internet dan bertanya kepada pembimbing 

PKL terkait cara pemeriksaan kerusakan perangkat yang sebelumnya 

praktikan belum pernah ketahui, setelah itu praktikan membuat dokumentasi 

sebagai pengingat apabila kerusakan yang serupa muncul lagi. 

 

3.2. Pelaksanaan PKL: FEBRIANSYAH, NPM 15312488 

 

3.2.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di CV. Putra Komputer, 

praktikan ditempatkan pada divisi Teknisi dan Pengadaan Barang, di mana 

praktikan diberikan kesempatan untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai 

segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah komputer, bagaimana cara 

mencari solusi maslah pada komputer, dan bagaimana mengetahui proses 

pengadaan barang di CV. Putra Komputer  

Selama melakukan pekerjaan yang dipercayakan, praktikan banyak 

mendapatkan pengarahan maupun bantuan dari karyawan-karyawan yang bekerja 

baik pada divisi Teknisi maupun Pengadaan barang, agar memudahkan praktikan 

dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang ada. 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan praktikan pada divisi Teknisi dan 

Pengadaan Barang adalah berikut: 

1. Melakukan perbaikan komputer, laptop dan printer 

2. Menginstal aplikasi dan sistem operasi komputer dan laptop. 

3. Mengetik surat penawaran barang. 
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3.2.2. Pelaksanaan Kerja 

Dalam melaksanakan PKL, praktikan dituntut untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Praktikan diharapkan memiliki ketelitian 

yang tinggi karena sedikit kesalahan akan mengakibatkan masalah. Oleh karena itu, 

praktikan dituntut untuk mengerjakan pekerjaan dengan teliti, disiplin, dan penuh 

tanggung jawab. 

Berikut adalah pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja 

Lapangan: 

 

1. Perbaikan Printer 

Servis sering juga disebut dengan istilah perbaikan (jasa). Pengertian 

dari perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan 

fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut 

pada kondisi semula (Zuhri, 2010). Dalam melakukan perbaikan printer, 

masalah-masalah yang sering terjadi antara lain: 

a. Catridge Rusak 

Cara mengatasinya dengan mengganti catridge dengan yang baru 

 

Gambar 3.14 Melakukan Perbaikan Printer 
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b. Reset printer 

Cara mengatasinya dengan melakukan reset pada printer dan 

melakukannya dengan program yang sudah tersedia pada pengaturan 

printer tersebut. 

 

c. Memasang infus pada printer 

Memasang infus printer dengan cara memberi tempat tinta tambahan, 

untuk memudahkan dalam pengisian ulang tinta 

 

d. Paper jam/ kertas macet 

Kertas berhenti di tengah proses print, dikarenakan kertas menyangkut 

di printer. Cukup keluarkan kertas dari dalam printer, termasuk 

potongan-potongan yang robek bila ada. Caranya bisa dilakukan secara 

manual dari belakang printer, langsung buka penutup printer dan tarik 

pelan kertasnya.  

 

2. Instalasi Sistem Operasi Pada Laptop Maupun Komputer 

Sistem operasi adalah sekumpulan rutin perangkat lunak yang berada 

di antara program aplikasi dan perangkat keras. semua perangkat keras. 

Semua perangkat lunak berjalan di bawah kendali sistem operasi, mengakses 

perangkat keras lewat sistem operasi dan mengikuti aturan-aturan yang 

dijalankan oleh sistem operasi (Hariyanto, 2008). Install juga berfungsi untuk 

menyesuaikan program dengan alat-alat terpasang pada komputer kita. Dan 

juga sebelum digunakan komputer atau laptop harus sudah terinstal terlebih 

dahulu sistem operasinya. Contoh-contoh dari sistem operasi adalah 

Windows, Linux, MAC OS, dan lain-lain.  

Gambar di bawah menunjukkan saat praktikan melakukan instalasi 

sistem operasi pada laptop. 
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Gambar 3.15 Melakukan Instalasi Laptop 

 

3. Perbaikan Komputer 

Servis sering juga disebut dengan istilah perbaikan (jasa). Pengertian 

dari perbaikan itu sendiri adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan 

fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut 

pada kondisi semula (Zuhri, 2010). 

Perangkat komputer merupakan peralatan pendukung dari sebuah 

komputer. Sebuah komputer baik PC maupun laptop terdiri dari beberapa 

komponen, di mana masing-masing komponen memiliki fungsi tersendiri 

yang saling berkaitan. Walaupun komponen komputer terletak dalam sebuah 

casing komputer namun masih banyak kotoran yang dapat mengganggu 

fungsi komponen baik dari debu maupun serangga. 

Untuk melakukan pembersihan komponen pada komputer harus 

melalui cara atau prosedur tertentu. Antara satu komponen dengan komponen 

yang lain berbeda caranya sehingga memiliki urutan atau aturan tersendiri 

dalam metode pembersihannya. 

Berikut adalah gambar saat praktikan melakukan perbaikan komputer. 
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Gambar 3.16 Melakukan Perbaikan Komputer 

 

Masalah-masalah yang sering ditemui oleh praktikan dalam perbaikan 

komputer, antara lain: 

a. Komputer hidup tapi tidak menampilkan output. 

b. Komputer tidak mau hidup. 

c. Komputer hidup tetapi tidak lancar 

 

4. Pengetikan Surat Penawaran Barang 

Melakukan pembuatan surat penawaran barang untuk perusahaan-

perusahaan instansi pemerintahan maupun swasta. Membuat surat penawaran 

bertujuan agar pihak terkait bisa mengetahui apa saja yang ditawarkan, dan 

harga jual barang baik satuan maupun dalam jumlah yang banyak. 
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Gambar 3.17 Mengetik Surat Penawaran Barang 

 

3.2.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan PKL kurang lebih selama dua bulan di CV. Putra 

Komputer, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh praktikan selama 

melaksanakan PKL. Adapun kendala- kendala yang dihadapi antara lain: 

1. Praktikan kurang teliti dalam melakukan perbaikan printer baik menginfus 

tinta maupun kerusakan-kerusakan yang lain 

2. Kesulitan dalam menginstal ulang sistem operasi 

3.2.4. Cara Mengatasi Kendala 

Walaupun terdapat kendala yang dihadapi praktikan selama melaksanakan 

PKL, praktikan dapat menyelesaikan PKL dengan baik. Untuk mengatasi apa yang 

menjadi kendala praktikan dalam melaksanakan PKL, praktikan berusaha atasi 

dengan cara: 

1. Praktikan berusaha mencatat langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan 

dalam melakukan perbaikan printer baik menginfus printer maupun 

kerusakan-kerusakan yang lain, yang bersumber dari internet, teknisi maupun 

pembimbing PKL. 

2. Praktikan berusaha untuk bertanya dengan teknisi dan pembimbing PKL 

tentang cara menginstal ulang sistem operasi dan mencatatnya di buku 

catatan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

Praktik Kerja Lapangan merupakan wadah bagi praktikan untuk menerapkan 

ilmu yang didapat di perkuliahan ke dalam dunia kerja, serta mendapatkan wawasan 

dan pengalaman di dalam dunia kerja yang nyata. Praktikan dapat lebih memahami 

kondisi dunia kerja yang sebenarnya, mendapatkan pengalaman tentang cara 

mengatasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi di dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di CV. Putra 

Komputer pada divisi pengadaan barang, dan teknisi, praktikan mendapatkan 

banyak pengalaman dan pengetahuan bagi di bidang komputer dan jaringan yang 

sangat berguna bagi praktikan untuk bekal menghadapi dunia kerja sesungguhnya 

setelah lulus nantinya. Praktikan dapat belajar untuk mengidentifikasi kendala yang 

dihadapi dalam dunia kerja sekaligus bagaimana cara mengatasi setiap kendala 

yang ada guna mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja praktikan baik 

kendala dari dalam diri praktikan maupun dari luar diri praktikan. 

Selain dalam pelaksanaan tugas, praktikan juga dituntut untuk harus bisa 

lebih disiplin dalam penggunaan waktu, baik disiplin kehadiran maupun disiplin 

dalam penyelesaian tugas. Dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan juga praktikan 

bisa lebih belajar tentang kedisiplinan dunia kerja, serta tanggung jawab terhadap 

pekerjaan yang di pegangnya. Dapat lebih sopan santun dalam menghadapi rekan 

kerja dan belajar dan praktikan harus belajar bekerja sama dengan tim. 

 

4.2. Saran 

Untuk CV. Putra Komputer supaya bisa lebih meningkatkan kemampuan bagi 

SDM di bidang Teknisi guna mendapatkan kinerja serta layanan yang maksimal. 

Diharapkan ke depannya untuk pencatatan data konsumen dilakukan secara 

komputerisasi sehingga lebih mudah di dalam pencarian data konsumen dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk melakukan promosi barang. Kemudian 
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meningkatkan teknik pemasaran barang dengan pembuatan brosur tentang barang-

barang yang tersedia di toko dan  mempromosikan toko melalui sosial media baik  

Facebook, maupun Instagram.  
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Hadir PKL: MUHAMMAD THOMAS F Y 

 

Foto Keterangan : Daftar Hadir Mahasiswa PKL: MUHAMMAD THOMAS 

FADHILA YAHYA lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Daftar Hadir Mahasiswa PKL: MUHAMMAD THOMAS 

FADHILA YAHYA lembar ke 2. 
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Lampiran 2 Form Penilaian Mahasiswa PKL: MUHAMMAD THOMAS F Y 

 

Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: MUHAMMAD 

THOMAS FADHILA YAHYA lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: MUHAMMAD 

THOMAS FADHILA YAHYA lembar ke 2. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: MUHAMMAD 

THOMAS FADHILA YAHYA lembar ke 3. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: MUHAMMAD 

THOMAS FADHILA YAHYA lembar ke 4. 
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Lampiran 3 Catatan Harian PKL: MUHAMMAD THOMAS F Y 

 

Foto Keterangan: Catatan Harian PKL: MUHAMMAD THOMAS FADHILA 

YAHYA lembar ke 1. 
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Foto Keterangan: Catatan Harian PKL: MUHAMMAD THOMAS FADHILA 

YAHYA lembar ke 2. 
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Lampiran 4 Daftar Hadir PKL: FEBRIANSYAH 

 

Foto Keterangan : Daftar Hadir Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Daftar Hadir Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH lembar ke 2. 
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Lampiran 5 Form Penilaian Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH 

 

Foto Keterangan: Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH lembar 

ke 1. 
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Foto Keterangan: Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH lembar 

ke 2. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH lembar 

ke 3. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: FEBRIANSYAH lembar 

ke 4. 
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Lampiran 6 Catatan Harian PKL: FEBRIANSYAH 

 

Foto Keterangan: Catatan Harian PKL: FEBRIANSYAH lembar ke 1. 
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Foto Keterangan: Catatan Harian PKL: FEBRIANSYAH lembar ke 2. 


