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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh 

selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan selama beberapa bulan, penulis 

melaksanakan PKL di perusahaan PT Graha Sentramulya selama ±2 bulan yaitu 16 

April 2018 s/d 09 Juni 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian yaitu 

Administrasi,  dan Keuangan. Kegiatan di Administrasi yaitu membuat surat, 

mengisi formulir permohonan pengajuan rumah, mengarsip surat masuk dan surat 

keluar, data konsumen, dan data pembayaran Kwh Listrik. Pada divisi Keuangan 

kegiatannya yaitu meng-input laporan keuangan jurnal penerimaan kas dan jurnal 

pengeluaran kas, mencatat dan menginput data saluran rekening koran, membuat 

laporan laba rugi , membuat cash flow, dan mengarsipkan cek keluar Bank BTN 

dan Bank Bukopin 

Pada pelaksanaan PKL ditemui beberapa masalah yang kemudian diusulkan 

beberapa saran untuk hal tersebut. Pada bagian administrasi, dalam pembuatan 

surat baiknya membuat buku ekspedisi menggunakan microsoft excel agar lebih 

efektif dan efisien dalam mengisi penomoran surat keluar perusahaan dan juga 

sebaiknya pada bagian administrasi diperlukan sharing data untuk mempermudah 

dalam pengelolahan data – data baik dalam mengakses data maupun dalam 

pembuatan pelaporan. Pada bagian keuangan sebaiknya komputer di rawat agar 

tidak hang dan bisa digunakan secara maksimal untuk membantu proses pembuatan 

laporan keuangan. 

 

Kata kunci :  PKL, PT. Graha Sentramulya, Administrasi, Keuangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 

Praktek Kerja Lapangan merupakan kegiatan mata kuliah yang wajib ditempuh 

oleh mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia, yang telah menempuh   perkuliahan baik teori 

maupun praktek di universitas dengan minimal 100 sks. Tujuan dari pelaksanaan 

Praktek Kerja  Lapangan  ini diharapkan bisa menjadi bekal praktek  kerja bagi 

mahasiswa ataupun jembatan pertukaran informasi baik antara pihak perguruan 

tinggi, lembaga, perusahaan maupun instansi yang terkait serta untuk menambah 

ilmu. 

Dengan adanya kegiatan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa dapat mengukur 

dan mengetahui seperti apa kemampuan  yang mereka miliki, mahasiswa dapat 

memperbaiki diri agar menjadi lebih kompetitif digenerasi mendatang serta 

memiliki kompetensi yang berkualitas serta mampu bersaing sehat dalam mencari 

lapangan pekerjaan setelah menempuh pendidikan sebagai Sarjana Komputer. 

Selain itu, mahasiswa diharapkan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi 

dengan lingkungan  kerja yang sangat berbeda dengan lingkungan perkuliahan. 

Dengan demikian Praktek Kerja Lapangan (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 di bawah 

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). 

Penulis  melakukan  Praktek  Kerja  Lapangan  di  PT . Graha Sentramulya 

yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Perum Taman Gading Jaya, Blok A.12, Kotabaru, 

Tanjung Karang Timur Bandar Lampung untuk mengetahui tentang sistem 

informasi yang berjalan, proses bisnis dan produktivitas perusahaan. Teori-teori 

yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung dipraktekkan di 

kantor PT. Graha Sentramulya. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, 

bahwa   teori   yang  dipelajari   sama   dengan   yang   ditemui dalam prakteknya
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sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. 
 

 
 

1.2 Maksud Dan Tujuan PKL 
 

Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 
 

1. Menerapkan   teori-teori   yang   sudah   didapat   selama   di   perkuliahan 

mengetahui dunia kerja bidang penjualan properti. 

2. Mengasah soft skill (kemampuan diluar kemampuan teknis dan akademis) 
 

dan hard skill (kemampuan yang dapat menghasilkan sesuatu). 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memperoleh  gambaran  nyata tentang penerapan  atau implementasi dari 

ilmu praktik atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di PT Graha 

Sentramulya. 

2. Mengetahui    pemanfaatan    Sistem    Informasi    terkomputerisasi    yang 

digunakan perusahaan dalam  bekerja serta mengetahui bagaimana proses- 

proses didalamnya. 

3. Mengembangkan   keterampilan,   melatih   kedisplinan,   mengembangkan 

kreativitas serta melatih tanggung jawab agar dapat bekerjasama dengan tim 

kerja. 

 
 

1.3 Kegunaan PKL 
 

Adapun kegunaan dari pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan antara 

lain sebagai berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 
 

Sebagai sarana untuk mengetahui dunia kerja  yang sesungguhnya, serta 

sebagai     pelatihan diri dan menambah pengalaman dalam beradaptasi 

dengan dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Bagi Akademik 
 

Sebagai sarana untuk memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa, serta 

sebagai langkah awal untuk membangun kerjasama antara pihak akademik
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dengan pihak instansi perusahaan. 
 

3. Bagi Perusahaan 
 

Sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan kualitas dan 

kuantitas perusahaan, serta sebagai sarana guna memberikan kemudahan 

bagi perusahaan dalam mencari Sumber Daya Manusia yang berkualitas. 

 
 

1.4 Tempat PKL 
 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan   (PKL) di PT Graha Sentramulya yang 

berlokasi di Jl. Gajah Mada, Perum Taman Gading Jaya, Blok A.12, Kotabaru, 

Tanjung Karang Timur – Bandar Lampung. Jarak dari Universitas Teknokrat 

Indonesia hanya berjarak 6,9 Km dan bisa ditempuh dengan menggunakan 

kendaraan pribadi dengan waktu ± 18 Menit. Pada PT Graha Sentramulya penulis 

ditempatkan  pada bagian administrasi dan keuangan. 
 
 
 

 
 

Gambar 1.1 Denah Lokasi PT. Graha Sentramulya
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
 

Pelaksanaan  Praktek  Kerja  Lapangan  (PKL)  dilaksanakan  pada  semester 

genap tahun akademik 2017/2018, selama ± 2 bulan, yang di mulai pada tanggal 16 

April 2018 sampai 9 Juni 2018. 
 

Tabel 1.1 Jadwal Praktik Kerja di PT Graha Sentramulya 
 

Hari Jam Kerja Istirahat Jam Kerja 

Senin 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Selasa 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Rabu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Kamis 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Jumat 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 16.00 

Sabtu 08.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 14.00 

Minggu Libur 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 

2.1 Sejarah PT Graha Sentramulya 

PT Graha Sentramulya didirikan 16 Nopember 1992 oleh Lisa Silawati selaku 

CEO dan Direktur dari PT Graha Sentramulya saat ini, PT. Graha Sentramulya 

memulai kegiatan usaha dibidang properti pada tahun 1993 di sebuah kantor kecil 

yang beralamatkan di Pahoman, Bandar Lampung. Lalu pada tahun 2002 PT 

Graha Sentramulya mendirikan sebuah kantor pusat yang kini beralamat di Jalan 

Gajah Mada Perum Taman Gading Jaya Blok A.1 No 12 Tanjung Karang Timur, 

Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.   

Beberapa anak perusahaan PT. Graha Sentramulya antara lain: 

1. PT Graha Mandiri Jaya Mas 

Direktur: Hi. Syaibi Rasaim 

2. PT Graha Abdi Persada 

Direktur: Drs. Daddy Saat 

3. PT Cipta Graha Persada Mas 

Direktur: Desmaryansyah 

 

2.2 Profil  PT Graha Sentramulya 

PT Graha Sentramulya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Kontruksi, 

Developer dan Perdagangan Umum beberapa konsentrasi bisnis yang di tangani 

antara lain : Kontraktor, dan Developer. Pada tahun 2003, PT. Graha Sentramulya 

mulai bergabung dalam Organisasi DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan 

Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di Provinsi Lampung. Setelah beberapa 

tahun bergabung pada tanggal 30 September 2016 direktur PT Graha Sentramulya 

yaitu Lisa Silawati terpilih menjadi ketua umum DPD APERSI (Asosiasi 

Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia) Provinsi Lampung 

periode tahun 2016 sampai dengan 2020. 

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 04 April 2017, PT. Graha 

Sentramulya beserta beberapa Perusahaan Properti Anggota DPD Asosiasi 

Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) di 

Provinsi Lampung memfokuskan diri dan melebarkan usahanya kebidang 
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developer properti khusus perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). 

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan ruang lingkup kegiatan dari PT 

Graha Sentramulya yaitu mendirikan dan menjalankan usaha-usaha 

pembangunan, pengelolaan dibidang perumahan baik perumahan komersil 

maupun perumahan bersubsidi. Perumahan-perumahan yang didirikan oleh PT 

Graha Sentramulya antara lain: Perumahan Griya Tanjung Rame  yang berlokasi 

di Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, 

Perumahan Griya Industri berlokasi di Desa Serdang Kecamatan Tanjung Bintang 

Kabupaten Lampung Selatan, Perumahan Suka Maju Indah berlokasi di Jalan RE 

Martadinata Teluk Betung Kota Bandarlampung. Perumahan-perumahan yang 

didirikan oleh PT Graha Abdi Persada antara lain: Perumahan Graha Natar Lestari 

berlokasi di Desa Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, 

Perumahan Graha Bestari Indah berlokasi di Jalan Pangeran Tirtayasa Sukabumi 

Kota Bandarlampung.  Perumahan-perumahan yang didirikan oleh PT Graha 

Mandiri Jaya Mas antara lain: Perumahan Griya Damai Lestari berlokasi di Desa 

Sababalau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan 

perumahan-perumahan yang didirikan oleh PT Cipta Graha Persada Mas antara 

lain : Perumahan Tawon Regency berlokasi di Desa Merak Batin Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan Perumahan Tarantula Arthur Regency 

berlokasi di Desa Way Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. 

PT Graha Sentramulya akan selalu meningkatkan dan menjunjung tinggi 

tanggung jawab kerja karena kepercayaan dari Konsumen adalah modal utama 

membangun kerjasama. Kekecewaan Konsumen adalah hal nomor satu yang 

sangat dihindari. Untuk itu  PT Graha Sentramulya didukung oleh sumber daya 

manusia yang kompeten di bidangnya, sehingga PT Graha Sentramulya tetap 

berdiri sampai sekarang ini. 

Sesuai dengan tuntutan, kebutuhan dan persaingan yang semakin ketat ini PT 

Graha Sentramulya yang bergerak dibidang Arsitektur, Interior, Kontraktor dan 

Properti akan terus berinovasi dan lebih fokus melayani kebutuhan konsumen 

dengan pelayanan yang lebih memuaskan, karena kepuasan konsumen adalah 

tolak ukur dari kesuksesan PT Graha Sentramulya. 
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Alamat Kantor  : Jl. Gajah Mada, Perum Taman Gading Jaya, Blok  

    A.12, Kotabaru, Tanjung Karang Timur –  

    Bandar Lampung 

Nomor Telpon  : 0721 256497 

Email    : grahagroup.property@gmail.com 

    lisa_silawati@yahoo.com 

Penghargaan yang telah diraih oleh PT Graha Sentramulya : 

1. Nominasi Realisasi Grup KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Terbanyak pada 

tahun 2016 oleh BTN (Bank Tabungan Negara). 

2. Ketua Umum DPD APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan 

Pemukiman Seluruh Indonesia) Lampung. 

3. Penghargaan The Rotary Foundation Of Rotary International sebagai direktur 

dengan cara kerja yang nyata dan signifikan dalam pembangunan properti di 

dunia pada tahun 2016 oleh Paul Harris Fellow. 

 

2.2.1 Visi dan Misi PT Graha Sentramulya 

Visi: 

Mewujudkan impian anda menjadi nyata melalui Program Pengadaan Unit Rumah 

dengan sentuhan rasa seni yang tinggi, dan terukur untuk hunian yang layak di 

masa depan. 

Misi: 

1. Menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka Lokasi Pembangunan 

Perumahan di seluruh Provinsi Lampung. 

2. Memberikan produk dan jasa berkualitas tinggi kepada konsumen melalui 

inovasi dan kemitraan.  
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2.2.2 Logo PT Graha Sentramulya 

 

Gambar 2.1 Logo PT Graha Sentra Mulya 

Logo ini membentuk blok-blok dari  sebuah perumahan yang dapat 

diartikan bahwa PT Graha Sentramulya akan selalu membangun hunian diseluruh 

wilayah Lampung dengan tujuan membangun sebuah hunian yang layak dan 

nyaman. Lalu logo ini juga membentuk huruf “G” yang merupakan inisial dari 

nama dari perusahaan yaitu Graha. Logo ini juga mempunyai arah panah ke atas 

yang menggambarkan bahwa perusahaan Graha Sentra Mulya selalu 

mengedepankan karya, inovasi, dan kreativitas dimasa yang akan datang. 

Logo PT Graha Sentramulya berwarna biru dapat diartikan : Kepercayaan 

dan Ketulusan dengan maksud bahwa PT Graha Sentramulya selalu 

mengedepankan kepercayaan pelanggan, dan melayani dengan tulus kepada 

semua pelanggan. Lalu warna biru juga dapat diartikan sebagai langit, air dan laut 

dengan tujuan bahwa lingkungan perlu dilestarikan sehingga tercipta tempat yang 

aman untuk kehidupan.  

 

2.3 Struktur Organisasi 

Sturuktur  organisasi  bagi  suatu  perusahaan  mempunyai  peranan  yang  

penting dalam menentukan dan memperlancar jalannya roda perusahaan. 

Distribusi tugas, wewenang dan tanggung jawab serta keselarasan hubungan satu 

bagian dengan bagian yang lain dapat di gambarkan dalam suatu struktur 

organisasi. Dengan demikian di harapkan adanya suatu kejelasan arah dan 

koordinasi untuk mencapai tujuan perusahaan dan masing-masing karyawan dapat 

mengetahui dengan jelas dari mana perintah itu datang dan kepada siapa harus 

dipertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka struktur 

organisasi yang di gunakan oleh PT Graha Sentramulya adalah struktur organisasi 

campuran antara struktur organisasi lini dan fungsional (seperti pada gambar 2.2) . 

Struktur organisasi lini adalah suatu struktur organisasi dimana wewenang 

dan kebijakan pimpinan atau atasan dilimpahkan  pada satu-satuan organisasi di 

bawahnya menurut garis vertikal. Sedangkan struktur organisasi fungsional adalah 

struktur organisasi di mana organisasi diatur berdasarkan pengelompokan 

aktivitas dan tugas yang sama untuk membentuk unit-unit kerja seperti, produksi, 

klaim, konservasi, kasir, dan sebagainya yang memiliki fungsi yang 

terspesialisasi. Spesialisasi di sini memberikan efisiensi kerja yang lebih tinggi 

lagi. 

Dari gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pimpinan tertinggi oleh seorang direktur 

dan dibantu oleh komisaris, manager dan bagian-bagian yang didalamnya telah 

terlihat batasan-batasan pertanggungjawaban dari setiap bidang pekerjaan 

tersebut. Di samping itu, adanya hubungan antara satu seksi dengan seksi lainya 

melalui fungsi masing- masing. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Graha Sentramulya 
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2.3.1 Uraian Tugas dan Tanggung jawab 

Pembagian fungsi dan tugas pokok dari tiap-tiap jabatan pada struktur 

organisasi PT Graha Sentramulya antara lain: 

2.3.1.1 Direktur 

Tugas pokok dari direktur sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang 

administrasi, keuangan, kepegawaian dan kesekertarisan. 

2. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pengadilan dan 

peralatan perlengkapan. 

3. Merencanakan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan 

serta pembelajaran dan kekayaan perusahaan. 

4. Mengendalikan uang pendapatan, hasil penagihan rekening 

penggunaan air dan langganan. 

5. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif. 

6. Menawarkan visi dan imajinasi ditingkat tertinggi (biasanya 

bekerjasama dengan MD atau CEO). 

7. Memimpin rapat umum dalam hal : untuk memastikan 

pelaksanaan, tata tertib, keadilan, dan kesempatan bagi semua 

untuk berkontribusi secara tepat : mengarahkan diskusi ke arah 

konsensus dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan. 

8. Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya 

dengan dunia luar. 

9. Memainkan bagian terkemuka dalam menentukan komposisi dari 

board dan sub-komite sehingga tercapainya keselarasan dan 

efektivitas. 

10. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

11. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian. 

12. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. 

13. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan. 
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Tanggung jawab direktur sebagai berikut: 

1. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan-kebijakan 

perusahaan. 

2. Memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. 

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan dan melaporkan laporan 

pada pemegang saham. 

2.3.1.2 Komisaris 

Tugas pokok dari komisaris antara lain: 

1. Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan 

perusahaan. 

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran 

Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta 

mengikuti perkembangan perusahaan apabila  terdapat gejala yang 

menunjukan perusahaan sedang dalam masalah, dewan Komisaris 

akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para 

pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan. 

5. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tugas 

strategis perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran 

tahunan, laporan keuangan tahunan, penunjukkan kantor akuntan 

publik sebagai auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya. 

Tanggung jawab komisaris sebagai berikut: 

1. Mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan.  

2. Memberi nasihat terhadap direksi. 

3. Menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. 

4. Melaporkan kepada perseroan tentang kepemilikan saham. 
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2.3.1.3 Manajer Umum 

Tugas pokok dari manajer umum sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efektivitas manajemen dengan merekrut, memilih, 

orientasi, pelatihan, coaching, konseling, dan mendisplinkan 

manajer, mengkomunikasikan nilai-nilai, strategi, dan tujuan, 

menugaskanya akuntabilitas, perencanaan, pemantauan dan 

penilaian pekerjaan hasil, mengembangkan insentif, 

mengembangkan iklim untuk menawarkan informasi dan opini, 

memberikan kesempatan pendidikan. 

2. Mengembangkan rencana strategis dengan mempelajari peluang 

teknologi dan keuangan, menyajikan asumsi, merekomendasikan 

tujuan. 

3. Menyelesaikan tujuan anak perusahaan dengan membentuk 

rencana, anggaran, dan hasil pengukuran, mengalokasikan rencana 

sumber daya, meninjau sumberdaya, meninjau kemajuan, membuat 

koreksi di tengah jalan. 

4. Mengkoordinasikan berbagai usaha membangun pengadaan 

produksi, pemasaran, bidang dan layanan teknis kebijakan dan 

praktek, mengkoordinasikan tindakan dengan staf perusahaan. 

5. Membangun citra perusahaan dengan berkolaborasi dengan 

pelanggan, pemerintah, organisasi masyarakat dan karyawan, 

menegakkan standar organisasi. 

6. Mempertahankan pengetahuan profesional dan teknis dengan 

menghadiri lokakarya pendidikan, meninjau publikasi profesional, 

membangun jaringan pribadi, benchmarking state of the art 

praktik,berpartisipasi dalam masyarakat profesional. 

7. Kontribusi untuk tim upaya mencapai hasil terkait yang diperlukan. 

Tanggung jawab manajer umum sebagai berikut: 

1. Mengelola dan mengarahkan staff manajemen penjualan, 

rekayasa, kualitas, bahan, manufaktur, dan sumber daya manusia. 
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2. Koordinasi dan evaluasi laporan langsung untuk melaksanakan 

tanggung jawab pengawasan sesuai dengan kebijakan organisasi 

dan hukum yang berlaku. 

2.3.1.4 Manajer Keuangan 

Tugas pokok dari manajer keuangan sebagai berikut: 

1. Bekerjasama dengan manajer lainnya untuk merencanakan serta 

meramalkan beberapa aspek dalam perusahaan termasuk 

perencanaan umum keuangan perusahaan. 

2. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan 

se-efisien dan se-efektif mungkin dengan menjalin kerja sama 

dengan manajer lainnya. 

3. Mengambil keputusan penting dalam investasi dan berbagai 

pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan 

tersebut. 

4. Menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan , dimana 

perusahaan dapat memperoleh dana dan surat berharga 

perusahaan dapat di perdagangkan. 

Tanggung jawab manajer keuangan sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan dan mengontrol perancanaan, pelaporan 

serta pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, 

akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah 

yang berlaku. 

2. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran 

perusahaan serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut 

untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien 

dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. 

3. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan 

informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 

dibutuhkan perusahaan secara akurat. 

4. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem 

serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu juga 
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mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses 

dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. 

5. Merencanakan dan mensolidasikan perpajakan seluruh 

perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan. 

6. Merencanakan dan mengkonsolidasikan perpajakan seluruh 

perusahaan untuk memastikan efisiensi biaya dan kepatuhan 

terhadap peraturan perpajakan. 

7. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas 

perusahaan terutama pengelolaan piutang dan utang. Sehingga 

hal ini dapat memastikan ketersediaan dana untuk operasional 

perusahaan dan kondisi keuangan dapat tetap stabil. 

2.3.1.5 Manajer Pemasaran 

Tugas pokok dari manajer pemasaran sebagai berikut: 

1. Melakukan perencanaan strategi pemasaran dengan 

memperhatikan trend pasar dan sumber daya perusahaan. 

2. Merencanakan marketing research yaitu dengan mengikuti 

perkembangan pasar, terutama terhadap produk yang sejenis 

dari perusahaan pesaing. 

3. Melakukan perencanaan analisis peluang pasar. 

4. Melakukan perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi 

penurunan order. 

5. Menyusun perencanaan tindakan antisipatif dalam menghadapi 

penurunan order. 

6. Menyusun perencanaan arah kebijakan pemasaran. 

7. Melakukan identifikasi dan meramalkan peluang pasar. 

8. Merencanakan pengembangan jaringan pemasaran. 

9. Melakukan langkah antisipatif dalam menghadapi penurunan 

order. 

10. Melakukan demarketing jika terjadi overload produksi. 

11. Melakukan pengawasan efisiensi dan efektvitas kegiatan kerja di 

departemen marketing. 
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12. Melakukan penilaian karya kepada kepala bagian marketing. 

Tanggung jawab dari manajer pemasaran sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab terhadap strategi pemasaran yang telah 

disusun. 

2. Bertanggung jawab atas efiensi dan efektivitas kerja di 

departemen marketing. 

3. Bertanggung jawab dalam membina hubungan baik dengan 

konsumen. 

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada 

direktur. 

5. Bertanggung jawab atas konsistensi pelaksanaan prosedur yang 

berlaku dibagian marketing dan melakukan analisa atas efisiensi 

prosedur tersebut. 

6. Bertanggung jawab atas kedisplinan kerja bawahan sesuai 

dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. 

2.3.1.6 Bagian Administrasi 

Tugas pokok dari bagian administrasi sebagai berikut: 

1. Filing/rekap data 

2. Menjawab telepon masuk 

3. Pembuatan surat 

4. Melakukan penjadwalan 

5. Front office 

6. Entry data 

7. Pengorganisasian 

Tanggung jawab dari bagian administrasi sebagai berikut: 

1. Memastikan produktivitas dengan pemerikasaan kualitas kerja. 

2. Membantu dan mendukung karyawan baru. 

3. Memastikan keakuratan, waktu dan efisiensi distribusi 

penggajian karyawan 

4. Perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan berbagai 

kegiatan. 
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5. Sebagai media antara karyawan dan perusahaan untuk 

membangun koordinasi dan komunikasi di antara keduanya. 

2.3.1.7  Bagian Legalitas 

Tugas pokok dari bagian legalitas sebagai berikut: 

1. Menyusun proposal dan dokumen perizinan proyek sesuai 

dengan ketentuan undang-undang, peraturan daerah (PERDA) 

dan peraturan-peraturan lain yang berlaku. 

2. Mengurus seluruh persiapan pengajuan KPR mulai dari 

mempersiapkan dokumen awal pembelian, penyusunan data 

konsumen sesuai persyaratan bank sampai dilakukan akad 

kredit. 

3. Mengurus seluruh persyaratan pencairan KPR seperti 

membantu konsumen membuka rekening tabungan di bank 

pemberi kredit, membantu konsumen menyiapkan dokumen-

dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan akad kredit atau 

jual beli (AJB) di notaris/PPAT termasuk mengurus Nomor 

Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

Tanggung jawab dari legalitas sebagai berikut: 

1. Membuat data konsumen yang mengajukan kredit pemilikan 

rumah (KPR) termasuk juga data konsumen yang tidak 

mengajukan KPR. 

2. Membuat rencana anggaran untuk keperluan legalitas dan 

membuat laporan penggunaannya. 

2.3.1.8 Bagian Keuangan 

Tugas pokok dari bagian keuangan sebagai berikut: 

1. Menyusun program kerja bidang keuangan. 

2. Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan dan 

pengendalian anggaran. 

3. Melakukan perencanaan, pengelolaan pendapatan dan 

belanja. 

4. Menyusun kebijakan teknis di bidang keuangan dan 

pengelolaan asset. 
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5. Menyelenggarakan pengelolaan kas. 

6. Melakukan pengelolaan utang-piutang. 

7. Menyelenggarakan sistem informasi keuangan. 

8. Menyelenggarakan kegiatan verifikasi pendapatan dan 

belanja. 

9. Menyelenggarakan kegiatan akuntansi penyusunan laporan 

keuangan dan asset. 

10. Menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan. 

11. Menyusun laporan pelaksanaan tugas. 

12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

pimpinan. 

Tanggung jawab dari bagian keuangan sebagai berikut: 

1. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier. 

2. Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk 

memastikan tagihan terkirim kepada pelanggan dengan benar 

dan tepat waktu. 

3. Menerima, memeriksa tagihan dari vendor dan membuat 

rekapnya untuk memastikan pembayaran terkirim tepat 

waktu. 

4. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan 

penggunaan dan ketersediaan kas kecil yang efektif. 

5. Menginput penerimaan pembayaran dari pelanggan, dan 

pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat untuk 

memastikan ketepatan waktu dan keakuratan penerimaan 

maupun pembayaran. 

6. Memeriksa laporan rekonsiliasi untuk memastikan data 

terinput dengan benar. 

7. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga 

ketertiban administrasi dan memudahkan penelusuran 

dokumen. 
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8. Melakukan stock opname setiap akhir bulan untuk melihat 

ada/tidaknya selisih jumlah barang di gudang dan catatan di 

keuangan. 

2.3.1.9 Bagian Umum 

Tugas pokok dari bagian umum sebagai berikut: 

1. Menyusun rencana kegiatan bagian umum 

2. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian 

3. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, sandi dan 

telekomunikasi, kearsipan, dan administrasi umum 

4. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional. 

Tanggung jawab dari bagian umum sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan perizinan yang 

diperlukan perusahaan  

2. Bertanggung jawab terhadap terpeliharanya hubungan baik 

dengan lingkungan sekitar perusahaan. 

3. Bertanggung jawab terhadap keamanan seluruh fasilitas 

kantor dan asset perusahaan. 

2.3.1.10 Resepsionis 

Tugas pokok dari resepsionis sebagai berikut: 

1. Menerima dan menjawab telepon serta mencatat pesan-pesan 

lewat telepon. 

2. Menerima tamu yang akan bertemu dengan pimpinan. 

3. Mencatat janji-janji untuk pimpinan. 

4. Menyusun acara kerja sehari-hari pimpinan. 

5. Memberikan informasi berkaitan dengan perusahaan. 

6. Mencatat berbagai informasi yang diperlukan oleh 

perusahaan.  

7. Menerima dan menghubungkan telepon masuk kepihak yang 

dituju. 

Tanggung jawab dari resepsionis sebagai berikut : 

1. Mencatat kedalam buku daftar telepon masuk dan keluar. 

2. Membuat laporan kegiatan secara periodik. 
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3. Menghubungi nomor telepon yang ingin dituju atas 

permintaan-permintaan pihak yang terkait. 

 



 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PELAKSANAAN PKL : AFIF WIJAYA, NPM 15311601 

3.1.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Graha 

Sentramulya, penulis ditugaskan pada bagian administrasi dibawah bimbingan 

Ibu Diah Ayuningtyas,S.Pd selaku resepsionis perusahaan. Bagian administrasi 

adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas untuk melakukan perekapan 

data, pengelolaan dokumen dan menyimpan dokumen atau berkas secara 

terstruktur.   

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis selama masa praktik kerja 

lapangan di PT Graha Sentramulya sebagai berikut : 

1. Mengisi formulir permohonan konsumen untuk pengambilan rumah 

bersubsidi. 

Form permohonan pengajuan kredit ini telah disediakan oleh pihak 

BTN (Bank Tabungan Negara) untuk diisi oleh karyawan PT.Graha 

Sentramulya. Form permohonan tersebut berisikan data lengkap 

konsumen,  biodata pemohonan kredit rumah, surat penyataan 

penghasilan yang di tanda tangani oleh pimpinan Instansi tempat 

bekerja, surat penghasilan yang di tanda tangani oleh kepala 

Desa/Lurah, surat pernyataan tidak memiliki rumah, surat pernyataan 

pemohon KPR Sejahtera, berita acara serah terima rumah sejahtera 

tapak/satuan rumah sejatera susun, surat pernyataan prasarana, sarana 

& utilitas perumahan, surat pernyataan, surat kuasa, Standing 

Instruction (Permintaan Pemindah Bukuan), surat pengakuan 

kekurangan bayar uang muka,surat permohonan subsidi bantuan uang 

muka. Setelah pengisian data konsumen, karyawan PT.Graha 

Sentramulya memberikan berkas tersebut ke pihak BTN untuk 

kemudian dilakukan pengecekan, apabila berkas sudah lengkap pihak 
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BTN akan memberitahu jadwal untuk wawancara konsumen. Lalu 

setelah wawancara pihak BTN akan melakukan survey atau sering 

disebut juga dengan OTS (On The Street) untuk memastikan berkas 

dokumen yang diberikan oleh konsumen teruji kebenarannya, lalu 

setelah melakukan pemeriksaan secara lanjut pihak BTN akan menilai 

apakah konsumen ini layak atau tidak untuk mendapat dana KPR 

(Kredit Kepemilikan Rumah). 

 

Gambar 3.1 Form permohonan 

2. Peng-input-an data sertifikat rumah.  

Bertugas dalam peng-input-an data sertifikat rumah kedalam microsoft 

excel. Kegiatan ini bertujuan sebagai laporan data konsumen sudah 

mendapat sertifikat tanah atas nama pribadi atau Sertifikat Hak Milik. 

Jika sebelumnya Sertifikat Tanah  Induk Hak Guna Bangunan (HGB) 

atas nama PT. Graha Sentramulya setelah rumah selesai dibangun dan 
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siap ditempati konsumen. PT. Graha Sentramulya akan melakukan 

pemecahan sertifikat HGB kemudian melakukan Akta Jual Beli (AJB) 

dengan Notaris lalu nama sertifikat HGB Developer berubah menjadi 

Sertifikat Hak Milik (SHM). 

3. Pendataan Konsumen.  

Bertugas dalam peng-input-an data konsumen yang telah melakukan 

akad kredit rumah berdasarkan arsip konsumen PT Graha Sentramulya 

2016 – 2018. 

 

Gambar 3.2 Data Konsumen.  

4. Peng-input-an data pembayaran kwh listrik.  

Bertugas peng-input-an data pembayaran kwh listrik konsumen, data 

pembayaran ini digunakan sebagai laporan pembayaran kwh listrik 

yang telah dilakukan oleh konsumen, kemudian data ini digunakan 

untuk melakukan instalasi pemasangan listrik, setelah pemasangan 

listrik data ini digunakan juga untuk mendapatkan sertifikat laik operasi 

(SLO) yang dikeluarkan oleh PT. PPILN (Perintis Perlindungan 

Instalasi Listrik Nasional) sebagai bukti bahwa telah dilakukan instalasi 

listrik dirumah tersebut. 
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Gambar 3.3 Kwitansi pembayaran KWH Listrik. 

5. Scan data – data PT Graha Sentramulya.  

Bertugas dalam scan data – data PT Graha Sentramulya untuk 

digunakan dalam pengajuan proposal PSU (Prasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum). Proposal ini dibuat untuk Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang (DPUPR) pusat dijakarta sebagai proposal untuk 

meminta bantuan komponen PSU bagi perumahan yang membangun 

rumah umum. 

3.1.3  Kendala yang Dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di PT Graha 

Sentramulya : 

1. Pada saat memindahkan data dari komputer satu ke komputer lain 

penulis mengalami kesulitan karena kurangnya Hardisk Eksternal 

seperti Flashdisk atau alat penyimpanan lainnya sehingga 

menyebabkan tidak efektif dalam waktu saat melakukan pengelolahan 

data.   

2. Pada saat peng-input-an data ke dalam program terkadang komputer 

yang digunakan cenderung lambat (Hang) dan berat saat melakukan 

operasi peng-input-an data. 
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3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Adapun beberapa solusi dari penulis untuk mengatasi kendala tersebut: 

1. Penulis melakukan pengaturan pada IP pada setiap komputer sebelum 

melakukan Sharing data sebagai berikut : 

1. Pertama masuk ke control panel, pilih Network and Internet 

kemudian pilih Network and Sharing center 

 

Gambar 3.4 Control panel  

2. Kedua pilih change adapter setting 

 

Gambar 3.5 Network Connections 
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3. Kemudian klik kanan Pada Local Area Connection lalu pilih 

Properties  

 

Gambar 3.6 Klik pada Internet Protocol Version 4 

 

4. Pilih Internet Protocol Version (TCP/IPv4) kemudian masukan IP 

address dan Submask 

 

Gambar 3.7 IP address dan Subnet mask 
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Kemudian mengisi IP address dan Subnet mask maka klik Oke. 

Pastikan setiap komputer telah terisi IP address (196.168.150.XXX) 

dengan benar, NetworkID yang sama kecuali HostID yang berbeda. 

Setelah melakukan pengaturan IP Address pada setiap komputer, 

penulis melakukan sharing data. Menurut Madcoms (2010) cara 

mengatasi kendala sharing folder adalah sebagai berikut : 

1. Pertama, Pilih folder yang akan di Sharing. 

 

Gambar 3.8 Folder Data Konsumen 

2. Klik kanan pada file, kemudian pilih Share with, kemudian pilih 

specific people. 

 

Gambar  3.9 Klik specific people 
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3. Bila belum ada Everyone pada Name, silahkan klik tanda panah ke 

bawah di samping add, kemudian pilih Everyone dan klik add. 

 

Gambar 3.10 Pilih everyone, Klik Add 

4. Setelah itu klik tanda panah ke bawah disamping Read dan pilih 

Read/White, kemudian pilih Share. 

 

Gambar 3.11  Klik Read/White 
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5. Selanjutnya pilih Done. 

 

Gambar 3.12  Klik Done 

6. Untuk melihat folder yang sudah dibagi (share) caranya klik folder 

tersebut kemudian lihat pada bagian bawah, akan ada tampilan 

seperti di bawah ini. 

 

Gambar 3.13 Tampilan pada Data Konsumen 
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2. Menurut Jarot Setyaji (2009) langkah yang harus dilakukan apabila 

komputer Hang dan berat adalah sebagai berikut : 

1. Tekan ctrl + alt + del pada keyboard secara bersamaan. 

2. Pada tab applications, pilih program yang ingin ditutup, lalu klik end 

task. 

3. Biasanya muncul peringatan dari windows, klik end now agar 

aplikasi tersebut dapat di non-aktifkan. 

Mengatasi Komputer hang yang harus dilakukan dibawah ini : 

1. Hardisk yang sudah penuh.  

Langkah yang harus dilakukan adalah menghapus file-file yang tidak 

diperlukan, atau backup data dan cek temporary file yang ada di 

sistem (isi c:\windows\temp atau isi c:\windows\prefetch, aman 

untuk dihapus jika semua aplikasi yang aktif di non-aktifkan terlebih 

dahulu). 

2. Agar komputer berjalan dengan lancar harus rutin dalam memeriksa 

data yang ada apabila data yang tidak di perlukan lagi sebaik nya di 

hapus agar komputer berjalan dengan baik dalam pengerjaan tugas 

yang ada di perusahaan. 
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3.2 Pelaksanaan Kerja : DEWI RATNA SARI, 15311584 

3.2.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Graha 

Sentramulya, penulis ditugaskan pada bagian keuangan dibawah bimbingan 

Ibu Karlina Dwi Aprilianti selaku manajer keuangan.  Bagian keuangan 

adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas untuk mengatur dana 

perusahaan agar secara efektif digunakan untuk memaksimalkan keuntungan 

usaha sekaligus menjaga penggunaan dana secara efisien. 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis selama masa praktik kerja 

lapangan di PT Graha Sentramulya sebagai berikut : 

1. Meng-input Laporan Keuangan, Jurnal Penerimaan Kas dan Jurnal 

Pengeluaran Kas 

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang dipakai untuk 

mencatat semua transaksi keuangan yang mengakibatkan 

bertambahnya kas atau uang tunai perusahaan. Laporan keuangan 

berupa jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas diperoleh dari 

cash flow yang diinput setiap harinya pada PT. Graha Sentramulya.    

Transaksi-transaksi yang dapat dicatat lalu di-input oleh bagian 

keuangan PT. Graha Sentramulya meliputi: 

1. Penjualan perumahan seperti penerimaan uang muka dari 

konsumen atas pembelian perumahan 

2. Penerimaan pembayaran piutang dagang, seperti pembayaran 

angsuran perumahan 

3. Penerimaan pendapatan, seperti setoran tunai dari Villa Gardenia 

4. Penerimaan pinjaman, seperti pinjaman dana dari pihak ketiga  

perusahaan 

5. Penerimaan tambahan modal seperti, tambahan dana dari pemilik 

perusahaan 

Sedangkan jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang 

digunakan untuk mencatat semua pengeluaran uang tunai atau kas dari 

berbagai jenis transaksi yang terjadi pada perusahaan. Transaksi-
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transaksi yang dapat dicatat lalu diinput oleh bagian keuangan PT. 

Graha Sentramulya meliputi: 

1. Pembelian material untuk pembangunan proyek perumahan 

2. Pembelian perlengkapan, peralatan atau aset secara tunai oleh 

perusahaan 

3. Pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan 

(prive) 

4. Pembayaran utang perusahaan 

5. Pembayaran biaya-biaya yang terjadi di perusahaan, seperti biaya 

gaji/upah, biaya listrik, biaya telepon dan lain-lain. 

6. Pengeluaran tunai lainnya, seperti pembayaran pajak. 

 

Gambar 3.14 Laporan Keuangan Jurnal Penerimaan Kas 

 

Gambar 3.15  Laporan Keuangan Jurnal Pengeluaran Kas 
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2. Mencatat dan meng-input data Salinan Rekening Koran 

Rekening koran adalah laporan transaksi dan saldo rekening tabungan 

nasabah pada bank atau dapat di katakan sebagai aktivitas rekening baik 

itu laporan tabungan, transfer uang, debit atau kredit. 

 

Gambar 3.16 Salinan Rekening Koran 

3. Meng-input-kan Laporan Arus Kas 

Laporan arus kas pada PT.Graha Sentramulya yang dibuat oleh bagian 

keuangan merupakan sebuah informasi tentang penerimaan dan 

pengeluaran kas yang dilakukan setiap bulannnya. Dengan dibuatnya 

laporan arus kas oleh bagian keuangan, Direktur PT. Graha 

Sentramulya dapat mengetahui bagaimana perputaran arus kas di setiap 

bulannya. Laporan arus kas PT. Graha Sentramulya diperoleh dari 

laporan keuangan berupa jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran 

kas. Laporan arus kas pada PT. Graha Sentramulya yang dibuat oleh 

bagian keuangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 

1. Arus Kas Masuk 

2. Arus Kas Keluar 

Arus kas keluar dibagi kembali menjadi 5 bagian, yaitu: 

1. Bahan material dan upah 

2. Administrasi umum dan kantor 

3. Biaya diluar usaha 

4. Lain-lain 
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5. Pembayaran tagihan 

 

 

Gambar 3.17 Laporan Arus Kas 

4. Meng-input-kan Laporan Laba Rugi 

Laporan laba rugi pada PT. Graha Sentramulya yang dibuat oleh bagian 

keuangan merupakan rangkaian laporan keuangan yang disusun setelah 

dilakukannya jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas dan 

laporan arus kas. Laporan laba rugi sama halnya seperti laporan arus 

kas yang dibuat setiap satu bulan sekali. Tujuan dibuatnya laporan laba 

rugi oleh bagian keuangan untuk mengetahui laba bersih atau rugi pada 

PT. Graha Sentramulya yang kemudian laporan laba rugi akan 

diberikan kepada direktur. Laporan laba rugi yang dibuat oleh bagian 

keuangan PT. Graha Sentramulya terdiri dari harga pokok produksi, 

beban administrasi dan umum, biaya diluar usaha, dan pajak. 
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 Gambar 3.18  Laporan Laba Rugi 

5. Meng-input-kan Cash Flow 

Cash flow merupakan sebuah laporan keuangan arus kas pada 

perusahaan tetapi di PT. Graha Sentramulya cash flow merupakan 

laporan keuangan yang diambil dari buku kas penerimaan kas dan 

pengeluaran kas setiap harinya. Cash Flow yang sudah dibuat oleh 

bagian keuangan akan digunakan untuk membuat laporan keuangan 

kembali yaitu laporan keuangan berupa jurnal penerimaan kas dan 

jurnal pengeluaran kas. 

 

Gambar 3.19 Cash Flow 
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6. Mengarsipkan cek keluar Bank BTN dan Bukopin 

Pembayaran hutang yang dilakukan oleh bagian keuangan pada PT. 

Graha Sentramulya melalui sebuah cek dari Bank BTN atau Bank 

Bukopin. Cek yang akan dikeluarkan didapat dari direktur PT. Graha 

Sentramulya yang kemudian diserahkan kepada bagian keuangan untuk 

di proses. Sebelum menyerahkan cek tersebut, bagian keuangan akan 

mefotocopy cek yang akan dikeluarkan untuk diarsipkan kembali. 

Sehingga bagian keuangan mempunyai bukti telah menyerahkan cek 

tersebut yang akan dijadikan laporan di akhir bulannya kepada direktur 

PT. Graha Sentramulya. 

3.2.3 Kendala yang dihadapi 

Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di 

PT.Graha Sentramulya Bandar Lampung: 

1. Terjadinya ketidakefektifan waktu dalam menyelesaikan laporan 

keuangan yaitu laporan arus kas dan laporan laba rugi karena sebelum 

menyelesaikan laporan arus kas dan laporan laba rugi bagian keuangan 

harus terlebih dahulu menyelesaikan laporan keungan berupa cash flow, 

jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Sehingga kurang 

efisien dalam hal waktu terlebih lagi fasilitas komputer pada bagian 

keuangan hanya satu yang semakin menghambat proses penyelesaian 

laporan keuangan diakhir bulan. 

Dibawah ini merupakan activity diagram dalam menyelesaikan seluruh 

laporan keuangan: 
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Gambar 3.20 Activity Diagram Laporan Keuangan 

2. Di dalam arsip cek keluar PT. Graha Sentramulya, terkadang ada 

beberapa arsip cek keluar yang tidak diberikan tanggal, sehingga jika 

direktur perusahaan membutuhkan salah satu arsip cek keluar tersebut 

bagian keuangan sangat kebingungan dalam mencari arsip cek keluar 

yang dibutuhkan direktur perusahaan. 

3.2.4 Cara mengatasi Kendala 

Berdasarkan kendala yang dihadapi di atas, penulis mengusulkan 

solusi untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara: 

1. Penulis memberi suatu usulan yaitu, hanya dengan melakukan peng-

input-an laporan jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas yang 

berasal dari buku kas, karena isi dari laporan cash flow dengan laporan 

jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas sama, hanya saja pada 

laporan cash flow tidak terdapat pengelompokkan akun. Sehingga 

dengan tidak dilakukannya peng-input-an laporan cash flow bagian 



37 

 

 

keuangan akan lebih tepat waktu dalam menyelesaikan laporan 

keuangan yang akan diserahkan kepada direktur perusahaan di akhir 

bulan. 

2. Menurut Hamzah B. Uno (2011), teknologi informasi adalah suatu 

teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu 

termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi 

yang berkualitas yaitu, informasi yang relevan, akurat, dan tepat 

waktu. Penulis memberi suatu saran yaitu, memanfaatkan teknologi 

informasi yang sudah ada untuk memudahkan dalam mencari arsip cek 

keluar yang dibutuhkan dengan membuat data cek keluar 

menggunakan salah satu aplikasi microsoft office yaitu microsoft excel. 

Dibawah ini merupakan contoh format data cek keluar dengan 

menggunakan microsoft excel: 

 

Gambar 3.21 Cek Keluar Bank BTN PT Cipta Graha Persada Mas 
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Gambar 3.22 Cek Keluar Bank BTN PT. Graha Mandiri Jaya Mas 

 

Gambar 3.23 Cek Keluar Bank BTN PT Graha Sentramulya 

 

Gambar 3.24 Cek Keluar Bank Bukopin PT Graha Sentramulya 
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3.3 Pelaksanaan Kerja : HANA PRILIYANI, 15311591 

3.3.1 Bidang Kerja 

Selama melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di PT Graha 

Sentramulya, penulis ditugaskan pada bagian administrasi dibawah 

bimbingan Ibu Diah Ayuningtyas,S.Pd selaku resepsionis perusahaan. Bagian 

Administrasi adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas untuk 

melakukan perekapan data, pengelolaan dokumen dan menyimpan dokumen 

atau berkas secara terstruktur. 

3.3.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis selama masa praktik kerja 

lapangan di PT Graha Sentramulya sebagai berikut : 

1. Surat Menyurat. 

Surat menyurat merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis 

saat melakukan Praktik Kerja Lapangan pada  PT Graha Sentramulya. 

Macam-macam surat yang dibuat penulis adalah surat pengesahan 

pembuatan site plan, surat LPA (Laporan Penyelesaian Akhir), surat 

penagihan pembayaran kelebihan tanah bangunan, surat permohonan 

pencairan dana KYG (Kredit Yasa Griya), dan surat penagihan 

pembayaran kelebihan tanah bangunan. Menurut Otong Setiawan 

Djuharie (2007) surat merupakan komunikasi tertulis untuk 

menyampaikan informasi pernyataan, pesan kepada pihak lain yang 

mempunyai keperluan kegiatan dengan berbagai pihak tertentu. 
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Gambar 3.25 Contoh Surat. 

2. Arsip 

Menurut Lianggie (2000) arsip yaitu kumpulan warkat-warkat yang 

disimpan secara teratur, berencana karena mempunyai suatu kegunaan 

agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Tujuan dari 

pengarsipan adalah jika sewaktu-waktu pihak perusahaan 

membutuhkan informasi dapat dengan mudah menemukannya. Berkas-

berkas yang diarsip oleh PT Graha Sentramulya tidak hanya arsip surat 

masuk dan surat keluar tetapi juga arsip data konsumen seperti nomor 

identitas dan nomor kartu keluarga, serta arsip bukti pembayaran listrik 

dan arsip serah terima kunci. Menurut Sukoco (2007) sistem 

penyimpanan arsip meliputi Sistem Alfabetis (Alphabetical Filling 

System), Sistem Nomor (Numeric Filling System), Sistem Subyek, 

Sistem geografi, dan Sistem kronologis. Berdasarkan teori diatas, 

sistem penyimpanan arsip yang diterapkan PT Graha Sentramulya 

belum sesuai, karena tidak berdasarkan kronologis tahun. 
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Gambar 3.26 Sebagian Arsip PT Graha Sentramulya 

3. Pengisian formulir permohonan kredit konsumen 

Form permohonan pengajuan kredit ini telah disediakan oleh pihak 

BTN (Bank Tabungan Negara) untuk diisi oleh karyawan PT Graha 

Sentramulya. Setelah pengisian data konsumen, karyawan PT. Graha 

Sentramulya memberikan berkas tersebut ke pihak BTN untuk 

kemudian dilakukan pengecekan, apabila berkas sudah lengkap pihak 

BTN akan memberitahu jadwal untuk wawancara konsumen. Lalu 

setelah wawancara pihak BTN akan melakukan observasi langsung atau 

sering disebut juga dengan OTS (On The Street) untuk memastikan 

berkas dokumen yang diberikan oleh konsumen teruji kebenarannya, 

lalu setelah melakukan OTS pihak BTN akan menilai apakah konsumen 

ini layak atau tidak untuk mendapat dana KPR (Kredit Kepemilikan 

Rumah). 
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Gambar 3.27 Formulir permohonan kredit konsumen 

4. Mencatat komplain konsumen. 

Bertugas mencatat komplain dari konsumen ke dalam formulir 

komplain, Saat ada komplain dari konsumen resepsionis akan mencatat 

komplain ke dalam buku komplain. Komplain dilakukan oleh 

konsumen jika dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan setelah 

penyerahan tanda terima kunci ada bagian rumah yang rusak plafond 

rusak, cat dinding kotor, pintu dan kusen rusak, fiberglas rusak, dan 

kunci rusak. 
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Gambar 3.28 Buku Komplain 

3.3.3 Kendala yang dihadapi 

Kendala yang dihadapi penulis saat melakukan kegiatan praktik kerja 

lapangan pada PT Graha Sentramulya adalah sebagai berikut : 

1. Terjadi ketidakefektifan waktu dalam pengisian nomor surat keluar. 

Sebagai bagian yang membuat surat perusahaan, saat melakukan 

pembuatan surat  terdapat nomor surat, untuk melakukan pengisian 

nomor surat keluar harus melihat terlebih dahulu ke dalam arsip surat 

keluar sehingga tidak efisien dalam hal waktu dan menghambat proses 

pembuatan surat. Berikut dibawah ini merupakan activity diagram 

proses pembuatan dan penomoran surat oleh bagian administrasi: 
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Gambar 3.29 Activity Diagram  pembuatan dan penomoran surat saat ini. 

2.  Terlambatnya proses pembuatan laporan komplain konsumen 

Keterlambatan dalam pembuatan pelaporan ini, dikarenakan saat ada 

komplain konsumen, data komplain tersebut dicatat di dalam buku 

komplain dimana didalam buku komplain tersebut terdapat semua data 

komplain konsumen dari seluruh perumahan dan tidak dipisah 

berdasarkan nama perumahan, sehingga menyebabkan terlambatnya 

proses pembuatan laporan yang akan diserahkan kepada manajer karena 

dalam pembuatan laporan komplain data harus dicari dan dipisahkan 

berdasarkan nama perumahan, hal ini juga menyebabkan penanganan 

komplain konsumen juga terhambat prosesnya. Dibawah ini merupakan 

activity diagram pencatatan komplain konsumen yang saat ini sedang 

berjalan. 
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Gambar 3.30 Activity Diagram pencatatan komplain konsumen saat ini. 

3.3.4 Cara mengatasi kendala 

Dari kendala yang dihadapi diatas, maka penulis menjabarkan setiap 

solusi pada setiap masalah sebagai berikut : 

1. Terjadi ketidakefektifan waktu dalam pengisian nomor surat keluar. 

Penulis memberi usulan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan 

teknologi informasi yang sudah ada untuk memudahkan dalam 

penomoran surat keluar yaitu dengan membuat buku ekspedisi 

menggunakan fasilitas yang sudah di sediakan oleh microsoft yaitu 

microsoft excel. Buku ekspedisi atau yang sering disebut juga buku 

pengantar surat adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

pengiriman surat kepada pihak lain. 

Menurut Richardus Eko Indrajit (1998) Perusahaan yang telah 

memanfaatkan teknologi komputer sangat efisien dan efektif 

dibandingkan perusahaan yang sebagian prosesnya masih dikelola 
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secara manual. 

Sarana komputer dalam perusahaan sangat mempengaruhi implementasi 

teknologi informasi pada perusahaan. Dengan lebih banyak fasilitas 

pendukung yang disediakan bagi pemakai maka semakin memudahkan 

pemakai dalam mengakses data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

tugas individu dalam perusahaan. Diharapkan dengan teknologi 

informasi individu dari perusahaan atau organisasi yang merupakan 

pemakai sistem tersebut menghasilkan output yang semakin baik dan 

kinerja yang akan meningkat (Jumaili, 2005). Dibawah ini merupakan 

contoh format buku ekspedisi dengan menggunakan microsoft excel. 

 

Gambar 3.31 Format buku ekspedisi surat keluar . 

Menurut Muhammad Syahril dan Beni Andika (2009). Microsoft Excel 

2007 adalah salah satu program aplikasi spreadsheet canggih yang 

terbaru serta banyak digunakan untuk menghitung, memproyeksikan, 

menganalisa dan mempresentasikan data. Dibawah ini merupakan 

activity diagram melihat nomor surat melalui buku ekspedisi dengan 

menggunakan microsoft excel sebagai berikut: 
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Gambar 3.32 Activity Diagram buku ekspedisi. 

2. Terhambatnya proses pembuatan laporan komplain konsumen 

Penulis memberi usulan yaitu dengan memaksimalkan penggunaan 

teknologi informasi yang sudah ada untuk memudahkan dalam 

mencatat komplain konsumen yaitu dengan membuat  catatan komplain 

pada microsoft excel. Kemudian catatan ini juga dapat langsung 

digunakan sebagai laporan komplain yang akan diserahkan kepada 

manajer. Dibawah ini merupakan contoh format pencatatan komplain 

konsumen dengan menggunakan microsoft excel. 
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Gambar 3.33 Format pencatatan komplain konsumen. 

Berikut ini merupakan activity diagram pencatatan komplain konsumen 

menggunakan microsoft excel. 

 

Gambar 3.34 Activity Diagram pencatatan komplain konsumen yang diajukan. 



 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan pada PT Graha 

Sentramulya selama ± 2 bulan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan PKL memberikan penulis pengetahuan mengenai gambaran 

nyata dunia kerja dan pengetahuan dalam mengatasi masalah pada dunia 

kerja seperti cara berkomunikasi dengan atasan, cara berkomunikasi 

dengan rekan kerja, dan  cara mengatasi komplain dari konsumen. 

2. Pelaksanaan PKL memberikan penulis pengetahuan mengenai sistem 

informasi terkomputerisasi yang berada di perusahaan dalam hal 

penggunaan microsoft office untuk menyelesaikan laporan keuangan, 

laporan data konsumen, dan pembuatan surat di perusahaan. 

3. Pelaksanaan PKL mampu mengembangkan keterampilan penulis seperti 

keterampilan design grafis dalam pembuatan brosur, halaman depan 

proposal lalu keterampilan dalam mengatasi troubleshooting komputer. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL), maka 

penulis memberikan sedikit saran pada pihak PT Graha Sentramulya sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa/i yang ingin melakukan PKL pada PT Graha Sentramulya 

harus memiliki keahlian dibidang troubleshooting, karena komputer yang 

berada diperusahaan sering mengalami kendala khususnya masalah dalam 

troubleshooting komputer. 

2. Mahasiswa/i yang ingin melakukan PKL pada PT Graha Sentramulya 

harus  menguasai rumus microsoft excel untuk laporan keuangan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Rapat DPD APERSI Lampung 

 

Lampiran 2. Presentasi Bisnis Perumahan 

 

Lampiran 3. Suasana Kantor 
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Lampiran 4. Arsip Surat PT Graha Sentramulya 

 

Lampiran 5. Meja Kerja Penulis Bagian Administrasi 

 

Lampiran 6. Meja Kerja Penulis Bagian Keuangan 
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Lampiran 7. Halaman Depan PT Graha Sentramulya. 

 

Lampiran 8. Berkas Pengajuan Permohonan Kredit Rumah Konsumen. 

 

Lampiran 9. Laporan Keuangan 
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Lampiran 10. Site Plan Perumahan 

 

Lampiran 11. Proposal Bantuan Sarana, Prasarana, dan Utilitas 

 

 



55 

 

 

Lampiran 12. Buku Riwayat Konsumen 

 

Lampiran 13. Arsip Kwitansi Pembayaran 
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