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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 Aries Cell selama 2 bulan yaitu pada bulan April dan 

Juni 2018. Penempatan PKL pada Aries Cell melakukan semua tugas rutin harian 

seperti melayani pembelian, membuat  daftar pengadaan barang, merubah harga 

jika ada kenaikan dan melayani jasa reset ulang handphone yang lupa kata sandi. 

Dalam pelaksanaan PKL, Rahmat  Syaifullah di tempatkan pada dua divisi 

Pengelola Aries Cell dan Kasir. yang diberikan tanggung jawab dan wewenang 

pada saat Pemilik Aries Cell Amin Sukardi belum berada di Aries cell ataupun 

sedang melakukan perjalanan keluar kota. 

Untuk Aries Cell supaya bisa lebih meningkatkan kemampuan bagi SDM 

dibidang Teknisi guna mendapatkan kinerja serta layanan yang maksimal. 

Diharapkan ke depannya untuk pencatatan data konsumen dilakukan secara 

komputerisasi sehingga lebih mudah didalam pencarian data konsumen dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk melakukan promosi barang. 

 

                      

Kata Kunci: PKL, Aries Cell, Pengelola, Kasir. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK), Universitas Teknokrat Indonesia 

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 instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program 

PKL.  

Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah 

ditempuh oleh mahasiswa di FTIK Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat 

diartikan sebagai sarana pelatihan mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan 

awal lulusan yang kompeten pada bidangnya masing-masing. Dengan demikian 

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. PKL diselenggarakan 

secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen pembimbing yang 

memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia memandang bahwa program PKL 

merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan kemampuan dan 

kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan 

perencanaan yang sistematis dan terarah. 

Dalam pelaksanaan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan ini praktikan 

memilih Aries Cell sebagai tempat untuk menimba ilmu dan pengalaman di dunia 

kerja. Aries Cell adalah salah satu tempat yang menjual kuota internet dan accesoris 

handphone yang berada di Bandar Lampung. yang berdiri sejak tahun 
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2015 dan telah memiliki pelanggan yang cukup banyak bahkan pelanggan Aries 

Cell ada yang berada diluar kota Bandar Lampung. 

1.2. Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut. 

1. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap professional yang diperlukan 

mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. 

2. Meningkatkan daya kreasi dan produktifitas terhadap mahasiswa sebagai 

persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

3. 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. 

4. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

5. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon 

lulusan di dunia kerja. 

1.3. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 

melaksanakan kegiatan di Aries Cell diharapkan antara lain: 

a. Manfaat Bagi Praktikan: 

1. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Teknik & Ilmu 

Komputer – Universitas Teknokrat Indonesia. 

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. 

b. Manfaat Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 
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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. 

c. Manfaat Bagi Aries Cell 

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 Aries Cell pada 

dunia pendidikan 

3. Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja pegawai Aries Cell 

di hari yang akan datang. 
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1.4. Tempat PKL 

 Kegiatan Pratik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Aries Cell. yang 

beralamat Jl. Ratu Dibalau No.24  Kel. Tanjung Senang Kec.Tanjung Senang, 

Bandar Lampung, dengan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia 

menuju Aries Cell dengan jarak sekitar 4.6 km dengan waktu sekitar 10 - 15 menit 

menggunakan alat transportasi darat. Untuk lokasi Aries Cell dapat dilihat pada 

gambar 1.1 

  

Gambar 1.1 Denah Lokasi Aries Cell 

  Sumber : Google Maps 

 

1.5. Jadwal Pelaksanaan 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: 
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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 Aries Cell dan menunggu surat balasan. Setelah mendapatkan surat 

balasan yang menyatakan bahwa praktikan diterima maka secara resmi praktikan 

dapat melaksanakan kegiatan PKL di Aries Cell  

2. Tahap Pelaksanaan 

Setiap mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia, diwajibkan untuk 

melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilaksanakan 

pada Semester Genap 2017/2018 yang berlangsung selama 2 bulan dimulai dari 

tanggal  16 April 2018 s.d 09 Juni 2018. Waktu pelakasanaan PKL di Aries Cell 

dilaksanakan  setiap  hari  senin-sabtu pada pukul 08.00 s/d 16.00  untuk jadwal 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Aries Cell, dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu 

: 

Tabel 1.1 Jam Kerja Perusahaan 

Jam Kerja Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu 

Jam Masuk 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 08.00 

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 Aries Celluar. Data-data yang diambil praktikan diperoleh langsung dari 

Aries Cell. 



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

7.1. Sejarah Perusahaan 

Menurut pemilik Aries Cell, Amin Sukardi dalam wawancara pada tanggal 

04 Mei 2018. Aries Cell berdiri pada tanggal 15 April 2014. Didirikan oleh  Amin 

Sukardi. Sebelum mendirikan Aries Cell  Amin Sukardi berjualan donat kentang, 

setelah usaha donat kentangnya sukses, Amin Sukardi menyewa ruko sebagai 

tempat untuk produksi donat kentang, Amin Sukardi menyadari bahwa ruko yang 

disewa bisa dijadikan tempat usaha baru karena ruko yang di sewa cukup luas, 

sehingga cukup untuk menambah usaha baru. 

 Amin Sukardi kemudian  mendirikan  Cell pada awal berdiri nya Aries Cell 

hanya menjual pulsa dan perdana biasa dan belum memiliki karyawan, seiring 

perkembangan smartphone Amin Sukardi mulai menjual perdana internet, isi ulang 

kuota internet ,accesoris handphone dan memiliki dua karyawan Rahmat Syaifullah 

dan Igo Saputra. 

 

Visi dan Misi Perusahaan  

Visi 

“Terwujudnya kepuasan pelanggan yang ingin  membeli barang-barang di Aries 

Cell”. 

  

Misi 

a. Memberikan solusi terhadap kendala yang di alami dalam menggunakan 

kuota internet. 

b. Menyediakan setiap kebutuhan isi ulang kuota internet dan accessoris 

handphone.
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7.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang menggambarkan 

hubungan diantara 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 Aries Cell, dalam pelaksanaannya secara 

formal diatur oleh organisasi manajemen yang jelas sehingga akan membantu 

organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Aries Cell 

  

1. Pemilik Aries Cell 

Pemilik Aries Cell merupakan unsur utama yang ada di Aries Cell memiliki 

tugas dan wewenang sebgai berikut : 

a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi yang ada di 

Aries Cell. 

b. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan Aries Cell. 

c. Bertanggung jawab atas kerugian dan keuntungan Aries Cell. 

Pemilik Aries Cell

Pengelola Aries Cell Kasir
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d. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan 

pembelanjaan Aries Cell. 

e. Bertindak sebagai wakil Aries Cell dalam hubungan kerja sama dengan 

pihak luar. 

f. Menetapkan strategi-strategi penjualan untuk meningkatkan penghasilan 

dan mampu mencapai visi dan misi Aries Cell. 

g. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan yang ada di Aries Cell 

dibidang kepegawaian dan pengadaan barang. 

h. Mengangkat dan memberhentikan karywan Aries Cell. 

i. Mengawasi kegiatan yang dilakukan karyawan.  

 

2. Pengelola Aries Cell 

Pengelola Aries Cell diberi tanggung jawab dan wewenang oleh pemilik 

Aries Cell Amin Sukardi untuk menjalankan Aries Cell selama Amin Sukardi 

belum berada di Aries Cell atau sedang melakukan perjalanan ke luar kota, adapun 

tugas dan wewenang yang diberikan sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab dalam pengadan barang di Aries Cell. 

b. Membuat laporan pengadaan barang di Aries Cell. 

c. Membuat dan mengubah daftar harga barang jika ada kenaikan. 

d. Mengkoordinasikan perintah yang diberikan oleh Amin Sukardi kepada 

karyawan lainnya. 

e. Mengatasi kendala-kendala yang dihadapai dalam menjalankan Aries Cell. 

3.  Kasir 

 Kasir Aries Cell diberikan tugas dan tanggung jawab langsung oleh Amin 

Sukardi dalam melakukan kegiatannya sehari hari, adapun tugas dan tanggung 

jawab yang harus dilakukan kasir di Aries Cell yaitu : 

a. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 

b. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 

c. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. 

d. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan 

pembungkusan. 
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e. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. 

f. Melakukan penghitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk 

dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat. 

g. Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

h. Terampil dalam melayani konsumen. 

i. Jujur, handal, tepat, cepat. 

j. Keterampilan dalam berkomunikasi. 

 

7.3. Kegiatan Umum Perusahaan 

Aries Cell, sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi melayani dan 

memberi solusi terhadap penggunaan kuota internet. Aries Cell tugas dan 

kewajiban, yaitu; 

1. Melayani semua kebutuhan pelanggan. 

2. Memberi solusi terhadap masalah penggunaan kuota internet. 

3. Pengadaan barang dan jasa yang terkait handphone. 

 



 

30

0 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1. Pelaksanaan PKL: RAHMAT SYAIFULLAH, NPM 15312464 

 

3.1.1. Bidang Kerja 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Aries Cell, praktikan 

ditugaskan pada dua divisi yaitu pengelola  dan kasir Aries Cell, dimana praktikan 

diberikan kesempatan untuk dapat mengetahui lebih jauh mengenai segala hal yang 

berkaitan dengan pengadaan barang, dan melayani kebutuhan dan kendala yang 

dihadapi pelanggan dalam menggunakan kuota internet yang telah dibeli di Aries 

Cell. 

Selama melakukan pekerjaan yang dipercayakan, praktikan banyak 

mendapatkan pengarahan maupun bantuan dari Amin Sukardi selaku pemilik Aries 

Cell, agar memudahkan praktikan dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang 

ada. 

Adapun tugas-tugas yang dilakukan praktikan selama di Aries Cell sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab dalam pengadan barang di Aries Cell. 

2. Membuat laporan pengadaan barang di Aries Cell. 

3. Membuat dan merubah daftar harga barang jika ada kenaikan. 

4. Mengkoordinasikan perintah yang diberikan oleh Amin Sukardi kepada 

karywan lainnya. 

5. Mengatasi kendala-kendala yang dihadapai  pembeli di Aries Cell. 

6. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran. 

7. Melakukan pencatatan atas semua transaksi. 

8. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai suatu produk. 

9. Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli serta melakukan 

pembungkusan. 

10. Melakukan pengecekan atas jumlah barang pada saat penerimaan barang. 

11. Melakukan penghitungan secara teliti agar tidak terjadi selisih antara produk 

dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat. 
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12. Melakukan pembukuan dengan baik dan benar. 

13. Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar. 

14. Terampil dalam melayani konsumen. 

15. Jujur, andal, tepat, cepat. 

16. Keterampilan dalam berkomunikasi. 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan dimulai pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sampai dengan 9 

juni 2018. Waktu PKL mengikuti Masa kerja selama 6 hari dimulai dari hari Senin – 

Sabtu, masuk pukul 08.00 - 16.00 WIB. Waktu istirahat pada pukul  12.00 WIB. 

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk melaksanakan pekerjaan 

yang diberikan dengan baik. Melakukan pengelolaan dan kasir serta pekerjaan lain 

yang menjadi tanggung jawab secara teliti, disiplin, rapih dan bertanggung jawab. 

Berikut adalah pekerjaan yang dilakukan selama menjalankan Praktik Kerja 

Lapangan :  

1.  Membuat Laporan Pengadaan Barang  Aries Cell 

Sebagai pengelola Aries Cell tugas yang harus dilakukan adalah membuat 

laporan pengadaan barang di Aries Cell,  tugas ini dilakukan secara rutin setiap hari 

nya kemudian dilaporkan kepada Amin Sukardi setelah Amin Sukardi menerima 

laporan pengadaan barang kemudian dianggarkan dana untuk pembelian dan 

jumlah barang yang akan dibeli pada masing masing produk, dalam pembuatan 

laporan pengadaan barang praktikan membuat tabel daftar barang yang telah terjual 

dan menhitung jumlah sisa barang yang terjual. Dibawah ini adalah laporan 

pengadaan barang di Aries Cell. 
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Tabel 3.1 Pengadaan Barang  Aries Cell 

No Nama Barang 
Harga 

Satuan 
Jumlah 

Total  

Harga 

1 Perdana Simpati 6GB Rp 21,000 3  Rp             63,000  

2 Perdana Simpati 10GB Rp 31,700 5  Rp          158,500  

3 Perdana Simpati 14GB Rp 49,500 2  Rp             99,000  

4 Perdana Indosat Unlimited 1GB Rp 18,000 1  Rp             18,000  

5 Perdana Indosat limited 2GB Rp 30,000 4  Rp          120,000  

6 Perdana Indosat limited 3GB Rp 41,000 7  Rp          287,000  

7 Perdana Indosat limited 7GB Rp 59,300 9  Rp          533,700  

8 Perdana Three AON 1GB Rp 17,000 2  Rp             34,000  

9 Perdana Three AON 2GB Rp 29,600 1  Rp             29,600  

10 Perdana Three AON 3GB Rp 43,500 4  Rp          174,000  

11 Perdana Three AON 4GB Rp 52,000 7  Rp          364,000  

12 Perdana Three AON 5GB Rp 65,000 8  Rp          520,000  

13 Perdana Three AON 10GB Rp 112,500 6  Rp          675,000  

14 Perdana Axis  1,5 GB Rp 10,600 5  Rp             53,000  

15 Perdana Axis  3 GB Rp 18,950 8  Rp          151,600  

16 Perdana Axis  5 GB Rp 25,000 4  Rp          100,000  

17 Perdana Axis  8 GB Rp 37,300 1  Rp             37,300  

18 Perdana Axis  12 GB Rp 56,200 2  Rp          112,400  

19 Perdana Smartfren 5GB Rp 20,400 6  Rp          122,400  

20 Perdana Smartfren 10GB Rp 24,200  4  Rp             96,800  

21 Perdana Smartfren 16GB Rp 34,700  5  Rp          173,500  

22 Perdana Smartfren 30GB Rp 55,200 3  Rp          165,600  

23 Perdana Smartfren 60GB Rp 94,200 2  Rp          188,400  

24 Perdana Smartfren Unlimited Rp 61,200 4  Rp          244,800  

25 Voucher Indosat limited 1GB Rp 19,200 5  Rp             96,000  

26 Voucher Indosat limited 2GB Rp 31,300 6  Rp          187,800  

27 Voucher Indosat limited 3GB Rp 43,300 7  Rp          303,100  

28 Voucher Indosat limited 7GB Rp 59,400 3  Rp          178,200  
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2.   Membuat Dan Mengubah Daftar Harga Kuota Internet  

Aries Cell membuat daftar  menggunakan kertas ukuran A4 kemudian 

ditempel ditembok untuk memudahkan pembeli melihat daftar harga barang yang 

dijual di Aries Cell, kenaikan barang seringkali terjadi tidak adanya pemberitahuan 

dari pihak penjual, sehingga praktikan harus memeriksa setiap nota pembelian 

barang jika terjadi kenaikan praktikan harus segera merubah daftar harga yang 

sebelumnya, dalam pembuatan daftar harga kuota praktikan ditugaskan oleh 

pemilik Aries Cell menggunakan Microsoft Word karena daftar harga ini besifat 

sementara sewaktu waktu dapat berubah, untuk menghemat waktu jika pembuatan 

menggunakan aplikasi desain, waktu yang dibutuhkan lebih lama   

 

29 Voucher Three AON 1GB Rp 17,100 6  Rp          102,600  

30 Voucher Three AON 2GB Rp 29,600 5  Rp          148,000  

31 Voucher Three AON 3GB Rp 43,000 4  Rp          172,000  

32 Voucher Three AON 4GB Rp 44,500 2  Rp             89,000  

33 Voucher Three AON 5GB Rp 64,350 1  Rp             64,350  

34 Voucher Three AON 10GB Rp 116,800 2  Rp          233,600  

35 Voucher Axis  1,5 GB Rp 12,800 4  Rp             51,200  

36 Voucher Internet Axis  3 GB Rp 22,000 4  Rp             88,000  

37 Voucher Internet Axis  5 GB Rp 27,800 5  Rp          139,000  

38 Voucher Internet Axis  8 GB Rp 41,600 6  Rp          249,600  

39 Voucher Internet Axis  12 GB Rp 56,200 7  Rp          393,400  

40 Voucher Smartfren 3GB Rp 9,900 8  Rp             79,200  

41 Voucher Smartfren 10GB Rp 23, 200 3  Rp             69,600  

42 Voucher Smartfren 16GB Rp 33,700 2  Rp             67,400  

43 Voucher Smartfren 30GB Rp 54,200 1  Rp             54,200  

44 Voucher Smartfren 60GB Rp 93,200 5  Rp          466,000  

45 Voucher Smartfren Unlimited Rp 60,200 4  Rp          240,800  
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Gambar 3.1 Daftar Harga Kuota Internet 
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3.  Melayani Pembelian Barang 

Melayani pembelian barang merupakan kegiatan rutin setiap hari yang 

praktikan lakukan selama proses Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Aries Cell, 

praktikan dituntut untuk melayani pembelian dengan baik, agar pelanggan merasa 

puas dan menjadi pelanggan setia Aries Cell, dengan begitu dapat meningkatkan 

penghasilan Aries Cell.  

Gambar 3.2 Melayani pembelian  

4.  Install Ulang Handphone Lupa Kata Sandi  

 Pelanggan Aries Cell seringkali mengalami kendala dalam mengoperasikan 

handphone miliknya, praktikan dituntut untuk membantu pelanggan yang 

mengalami masalah-masalah dalam penggunaan handphone, diantaranya 

pelanggan sering kali lupa kata sandi handphone yang dibuat sendiri, sehingga 

handphone terkunci tidak bisa dioperasikan seperti biasanya, sebelum melakukan 

proses install ulang prakikan mencoba beberapa metode yang telah praktikan 

pelajari melalui internet, praktikan mencoba dengan metode yang paling sederhana 

karena tidak memerlukan alat tambahan pada saat proses install ulang handphone, 

praktikan melakukan install ulang dengan cara menekan tombol volume atas pada 

handphone dan menekan tombol power, kemudian handphone akan masuk ke mode 
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recovery, mode recovery adalah sebuah sistem menu untuk pemulihan perangkat 

android yang dapat diakses dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol 

power, setelah masuk ke mode recovery pilih Wipe All Data ini berfungsi untuk 

menghapus semua data pada handphone dan menghapus semua konfigurasi yang 

dilakukan pada handphone, setelah selesai handphone akan masuk ke menu awal, 

tetapi tidak semua handphone yang terkunci berhasil diinstall ulang dengan metode 

ini, dikarenakan setiap handphone memiliki tingkat keamanan yang berbeda, 

penyebab metode ini gagal dikarenakan pada sistem keamanan handphone yang 

terbaru, pada saat melakukan install ulang menggunakan tombol hanya menghapus 

data pribadi pengguna seperti, photo dan kontak handphone. jika metode ini gagal 

maka harus melakukan install ulang melalui PC dengan mengganti sistem operasi 

yang lama pada handphone dengan sistem operasi yang baru.  

Gambar 3.3.1 Tampilan Handphone Lupa Pola 

 Tampilan pada handphone yang lupa pola ketika  pengguna akan melakukan 

pengaktifkan handphone, maka akan tampil pemberitahuan pola salah, jika dicoba 

terus menerus akan tampil pemberitahuan handphone terkunci selama beberapa 

detik dan ini berlaku kelipatan waktu jika terus dicoba dan gagal maka handphone 

akan terkunci dalam waktu yang cukup lama. 
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Gambar 3.3.2 Tampilan Mode Recovery Pada Handphone 

ini adalah tampilan awal mode recovery pada handphone android, mode 

recovery adalah sebuah sistem menu untuk pemulihan perangkat android yang 

dapat diakses dengan cara menekan tombol volume atas dan tombol power 

(smartphones, 2017) sebelum masuk ke mode recovery handphone harus dalam 

keadaan mati, terdapat beberapa pilihan pada mode recovery ini, diantaranya adalah 

untuk menghapus data dan konfigurasi handphone. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3.3 Menghapus Semua Konfigurasi 

Untuk menghapus semua data dan konfigurasi pada handphone pilih wipe 

data/factory reset, wipe data/factory reset adalah proses mengembalikan 

handphone ke pengaturan sebelum nya sama seperti pada saat handphone pertama 

kali digunakan. 
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Gambar 3.3.4 Konfirmasi Menghapus Semua Data User 

 Setelah memilih wipe data maka akan masuk ke tampilan konfirmasi untuk 

menghapus semua data pengguna dan konfigurasi, setelah menyetujui maka semua 

data pengguna akan terhapus. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 3.3.5 Restart Handphone Setelah Menghapus Data Pengguna 

 Setelah menyetuji konfirmasi penghapusan data maka akan kembali ke 

tampilan awal mode recovery, pilih reboot system now, reboot adalah proses 

memulai handphone atau me restart untuk masuk ke system handphone setelah 

proses penghapusan data selesai maka handphone akan melakukan restart dan 

kembali ke tampilan awal handphone. 
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5.  Membuat Desain Brosur Promo Kuota  

 Praktikan ditugaskan untuk membuat sebuah desain brosur kuota internet, 

sebagai media promosi penjualan untuk provider tertentu, karena tidak semua 

provider memberikan brosur promo kuota internet, pembuatan brosur kuota internet 

ini  agar pembeli dapat mengetahui produk kuota internet yang memiliki promo jika 

tidak dibuatkan brosur maka kuota internet yang memiliki promo waktu penjualan 

lebih lama. Dalam proses pembuatan desain brosur praktikan menggunakan 

aplikasi Corel Draw, Corel Draw adalah sebuah program komputer yang 

melakukan editing pada garis vektor. Program ini dibuat oleh Corel, sebuah 

perusahaan software yang berkantor pusat di Ottawa, Kanada (komputer, 

2012).  sebelum mencetak brosur praktikan harus melaporkan hasil desain kepada 

pemimpin Aries Cell, jika desain telah disetujui kemudian dicetak sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.4 Desain Brosur Promo Kuota 
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6.  Install Ulang Handphone Xiaomi Sinyal 4G Hilang 

 Pelanggan Aries Cell mengalami kendala pada saat memperbarui sistem 

operasi di handphone xiaomi miliknya, setelah sistem operasi handphone berhasil 

diperbaharui handphone yang sebelumnya bisa menggunakan jaringan 4G adalah 

singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris ( fourth-generation technology). Istilah 

ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari 

teknologi telepon seluler. 4G yang merupakan pengembangan dari 

teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk 

berbagai perlengkapan elektronik . setelah diperbaharui sistem oeprasi nya sinyal 

4G hilang dan hanya bisa menggunakan sinyal 3G, ini terjadi karena adanya 

peraturan pemerintah indosia yaitu TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri) 

maksud dari TKDN adalah produk handphone dari luar negeri yang sudah 

mendukung jaringan 4G LTE agar bisa dipasarkan di Indonesia untuk (Tingkat 

Kandungan Dalam Negeri) TKDN nya harus mencakup minimal 

30%.  kandungan atau isi didalam handphone tersebut yaitu spareparts, 

software dan lain sebagainya, setidaknya 30% adalah produk dalam 

negeri. Pihak xiaomi belum bisa memenuhi hal ini, maka dari itu mereka 

memilih untuk tidak memasarkan lagi produk handphone yang sudah 

mendukung jaringan 4g buatan mereka di Indonesia. Namun sekarang ada 

beberapa tipe dari handphone xiaomi mendukung jaringan 4G yang sudah dijual 

resmi di Indonesia karena sudah memenuhi peraturan (Tingkat Kandungan 

Dalam Negeri)  TKDN tersebut. untuk handphone 4g termasuk tipe redmi  yang 

sudah dipasarkan di Indonesia dan sudah di upgrade ke (Read Only 

Memory)  ROM MIUI 8 atau (Read Only Memory) ROM MIUI 9 sudah 

dipastikan sulit atau tidak bisa memilih jaringan 4G only. dikarena pengaturan 

jaringan 4G pada handphone tersebut dihilangkan oleh pihak distributor. jika 

ada handphone 4g produk xiaomi yang masuk dipasarkan di Indonesia saat ini 

adalah garansi distributor, bukan garansi resmi. Pihak distributor menyiasati 

tentang hal peraturan (Tingkat Kandungan Dalam Negeri)  TKDN dengan 

membuang atau menghilangkan jaringan 4G pada handphone tersebut. sehingga 

hanya ada jaringan 3g dan 2g saja.  

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_seluler
https://id.wikipedia.org/wiki/3G
https://id.wikipedia.org/wiki/2G
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Untuk mengembalikan sinyal handphone ke 4G praktikan melakukan 

install ulang mengembalikan versi ROM menggunakan Komputer  sebelum 

melakukan proses install ulang praktikan mempelajari cara install ulang terlebih 

dahulu melalui internet dan mempersiapkan bahan bahan yang dibutuh kan 

untuk proses instalasi seperti : 

1. Komputer/Laptop 

Disini praktikan dalam melakukan install ulang menggunakan 

laptop, dan untuk spesifikasi laptop yang dibutuhkan dalam proses 

install ulang handphone  

a. Processor  Dual Core 

b. Memory (RAM) 1,00 GB 

c. Free Space minimal  512 MB 

2. Kabel Data Micro USB  

Kabel data ini berfungsi sebagai penghubung handphone dengan 

laptop dan juga digunakan untuk transfer data dari laptop ke handphone. 

3. ROM Xiaomi MIUI 8 Fix 4G 

 ROM atau (Read Only Memory) adalah Sistem Operasi terutama 

yang berbasis Android yang digunakan (ter-install) pada perangkat (Flasher, 

2016). Praktikan menggunakan Rom Xiaomi MIUI 8 Fix 4G untuk 

mengembalikan sinyal 4G yang hilang penyebab sinyal 4G hilang 

karena memperbaharui ROM MIUI 8 Ke MIUI 9 masalah ini sering 

terjadi pada handphone Xiaomi karena handphone belum mendukung 

untuk versi yang lebih tinggi. 

4. Fastboot EDL 

Fasboot EDL (Emergency Download Mode) adalah mode untuk 

mengunduh ROM Xiaomi yang telah di download untuk menggantikan 

ROM yang lama atau untuk menurunkan ke vesrsi sebelumnya 

(smartphones, 2017).  

5. Qualcom Drivers 

Qualcom drivers adalah untuk menghubungkan handphone 

dengan komputer (smartphones, 2017) agar terdeteksi oleh komputer 

pada saat melakukan install ulang karena handphone yang digunakan 
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menggunakan prosesor Qualcom maka harus menginstall driver 

Qualcom terlebih dahulu sebelum melakukan proses install ulang. 

Praktikan akan menjelaskan proses install ulang handphone Xiaomi 

yang sinyal 4G nya hilang karena diperbaharui ke ROM MIUI 9 untuk 

mengembalikan sinyal 4G praktikan menurunkan ke versi sebelumnya 

yaitu ROM MIUI 8. 

1. Install Aplikasi MiFlash  

Mi Flash aplikasi ini terdapat beberapa pilihan menu diantaranya 

a. Browse untuk mencari file ROM xiaomi yang telah diunduh pada 

komputer. 

b. Refresh berfungsi jika melakukan perubahan langkah maka akan 

memperbaharui nya. 

c. Flash untuk memulai proses install ulang. 

d. Flash all untuk melakukan install ulang menghapus semua 

penyimpanan, data dan mengganti ROM pada handphone 

e. Flash all except storage ini hanya akan mengahpus penyimpanan 

pengguna pada handphone 

f. Flash all except storage and data hanya akan menghapus data dan 

penyimpanan saja. 

 

Gambar 3.5.1 Tampilan Aplikasi Miflash 
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2. Menghubungkan Handphone Dengan Komputer 

Sebelum melakukan proses install ulang handphone Xiaomi, handphone 

di pastikan dalam keadaan terhubung dengan komputer, agar handphone 

terhubung ada beberapa langkah yang dapat dilakukan diantaranya 

a. Instal Drivers Qualcom pada komputer yang telah diunduh, karena 

handphone yang akan dilakukan install ulang menggunakan prosesor 

Qualcom. 

b. Install Fastboot EDL pada komputer (Emergency Download Mode) 

yang telah diunduh Fastboot EDL berfungsi untuk mengunduh ROM 

MIUI yang ada di komputer  ke dalam handphone. 

c. Tekan tombol volume bawah dan power handphone agar handphone 

masuk ke mode Fastboot 

Gambar 3.5.2 Fastboot Mode Pada Handphone 

Fastboot adalah sebuah protokol yang dapat digunakan utnuk 

melakukan flash ulang partisi pada smartphone Android. 

Tool Fastbootsendiri biasanya hadir dengan Android SDK (Software 

Development Kit) yang merupakan alternatif dari recovery mode untuk 

melakukan instalasi dan pembaruan (smartphones, 2017) 
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d. Setelah handphone masuk ke mode Fastboot hubungkan handphone 

dengan komputer menggunakan kabal data USB, kemudian klik 

Refresh pada menu Miflash  sebagai tanda handphone terhubung ke 

komputer dapat dilihat diaplikasi Miflash aplikasi akan mendeteksi 

handphone dengan menampilkan index handphone, dan device 

handphone dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

Gambar 3.5.3 Handphone Terhubung Komputer 

3. Proses Install Ulang Handphone 

Setelah Handphone telah terhubung ke komputer selantjunya 

melakukan proses install ulang handphone dengan memilih ROM MIUI 

yang telah diunduh sebelumnya. Selanjutnya klik tipe install ulang yang 

diinginkan pada bagian bawah aplikasi Miflashtool, disini praktikan 

memilih flash all karena akan mengganti ROM MIUI dari ROM MIUI 9 ke 

ROM MIUI 8, setelah selesai klik tombol flash pada aplikasi Miflash dan 

menunggu sampai dengan proses selesai.  
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Gambar 3.5.4 Proses Install Ulang 

Proses install ulang handphone sedang berjalan dapat dilihat pada 

aplikasi Miflash dengan Progress yang bergerak warna hijau, time yang 

menjukan waktu yang dibutuhkan dan status yang menjelaskan proses apa 

yang sedang dilakukan. 

Gambar 3.5.5 Install Ulang Berhasil 

 Install ulang handphone berhasil dapat dilihat pada aplikasi Miflash 

dengan Progress yang bergerak warna hijau telah penuh, time yang 

menjukan waktu yang dibutuhkan, status yang menjelaskan bahwa install 

ulang telah berhasil dan perubahan index yang sebelumnya pada saat proses 

index angka 2 pada saat selesai proses install ulang index berubah menjadi 

angka 1. 
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Gambar 3.5.6 Jenis Jaringan Handphone Sebelum Install Ulang 

 Diatas adalah tampilan jenis jaringan yang ada pada handphone 

Xiaomi hanya terdapat dua pilihan jaringan yaitu 3G dan 2G saja ini 

disebabkan karena memperbaharui ROM Xiaomi dari ROM MIUI 8 ke 

ROM Xiaomi MIUI 9. 

 Gambar 3.5.6 Jenis Jaringan Handphone Setelah Install Ulang 

 Diatas adalah tampilan jenis jaringan yang ada pada handphone 

Xiaomi yang telah di install ulang terdapat lima jenis jaringan yaitu Prefer 

3G, 3G/4G, 4G, 3G only dan 2G only (saves battery). Handphone bisa 

menggunakan jaringan 4G, setelah  mengembaliakn versi  ROM Xiaomi 

dari ROM MIUI 9 ke ROM Xiaomi MIUI 8. 
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3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama dua bulan di 

Aries Cell, terdapat beberapa kendala yang dihadapi praktikan dalam pelaksanaan 

PKL. Adapun kendala yang dialami yaitu: 

1. Praktikan seringkali mendapati voucer isi ulang kuota internet tidak bisa 

digunakan dengan pemeberitahuan kode voucer salah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Praktikan hanya bisa reset handphone pembeli  menggunakan tombol power 

dan volume pada handphone dan tidak semua handphone bisa di reset 

menggunakan cara tersebut . 

3. Dalam proses install ulang handphone mengunakan komputer praktikan 

membutuhkan waktu yang lama karena tidak memiliki pengalaman install 

ulang handphone sebelumnya. 

3.1.4.Cara Mengatasi Kendala 

Meskipun banyak menghadapi kendala didalam pelaksanaan PKL, praktikan 

berusaha untuk menangani dan mendapatkan solusi penyelesaian dari kendala yang 

dihadapi dengan cara: 

1. Praktikan menghubungi pihak operator dari masing masing jenis voucer yang 

gagal pada saat melakukan pengisian ulang kuota, disarankan untuk menukar 

voucer tersebut dimana tempat membelinya. 

2. Praktikan melakukan mencari sumber-sumber melalui  internet cara lain 

untuk install handphone menggunakan komputer sehingga praktikan bisa 

menginstall  ulang semua jenis handphone. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Simpulan 

Praktik Kerja Lapangan merupakan wadah bagi praktikan untuk menerapkan 

ilmu yang didapat diperkuliahan ke dalam dunia kerja, serta mendapatkan wawasan 

dan pengalaman didalam 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 Aries Cell  

praktikan mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baik dibidang Desain 

dan  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 dipegangnya. Dapat lebih sopan santun dalam menghadapi rekan 

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

Untuk Aries Cell 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 didalam pencarian data konsumen dan dapat 

digunakan sebagai bahan untuk melakukan promosi barang. Kemudian 

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: RAHMAT SYAIFULLAH  

 

Foto Keterangan : Daftar Hadir Mahasiswa PKL: RAHMAT SYAIFULLAH 

lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Daftar Hadir Mahasiswa PKL: RAHMAT SYAIFULLAH 

lembar ke 2. 
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Lampiran 2 Form Penilaian Mahasiswa PKL: RAHMAT SYAIFULLAH  

Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: RAHMAT 

SYAIFULLAH lembar ke 1. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: RAHMAT 

SYAIFULLAH lembar ke 2. 
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Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: RAHMAT 

SYAIFULLAH lembar ke 3. 



37 

 

 

 

Foto Keterangan : Formulir Penilaian Mahasiswa PKL: RAHMAT 

SYAIFULLAH lembar ke 4. 
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Lampiran 3 Catatan Harian PKL: RAHMAT SYAIFULLAH 

 

Foto Keterangan: Catatan Harian PKL: RAHMAT SYAIFULLAH lembar ke 1. 
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Foto Keterangan: Catatan Harian PKL: RAHMAT SYAIFULLAH lembar ke 2. 
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Lampiran 4 Wawancara Sejarah Aries Cell: RAHMAT SYAIFULLAH  

Berikut ini adalah daftar pertanyaan-pertanyaan hasil  

wawancara antara praktikan dengan pemilik Aries Cell.  

pada:   

hari, tanggal : Selasa, 04 Mei 2018  

tempat  : Aries Cell  

Pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yakni:  

1. Pertanyaan:  

Tahun Berapa Aries Cell didirikan ? 

Jawaban:  

15, April 2014 

2. Pertanyaan:  

Sebelum mendirikan Aries Cell apakah bapak amin memiliki usaha lain? 

Jawaban:  

Sebelum mendirikan Aries Cell saya berjualan donat kentang melanjutkan usaha 

keluarga 

3. pertanyaan: 

Mengapa bapak amin mendirikan Aries Cell 

jawaban: 

  setelah usaha donat kentang saya sukses, saya menyewa ruko sebagai tempat 

untuk produksi donat kentang,  saya menyadari bahwa ruko yang di sewa bisa di 

jadikan tempat usaha baru karena ruko yang di sewa cukup luas, sehingga cukup 

untuk menambah usaha baru. Kemudian saya berpikir inging membuka konter 

pulsa elektonik dan menjual perdana, sampai sekarang saya sudah memiliki dua 

orang karyawan. 

  

 

Pemilik Aries Cell 

 

 

Amin Sukardi 


