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   RINGKASAN PELAKSANAAN                                                        

   PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

        Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau ketrampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi 

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

pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 

kendala atau masalah yang dihadapi di UD HOME ACCU selama 2 bulan yaitu 

pada akhir bulan April 20118 hingga awal bulan Juni 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini yakni di UD HOME ACCU penulis di 

tempatkan di IT Control yang bertugas membantu dan mengontrol kegiatan 

diperusahaan tersebut. Dikarenakan perusahaan tersebut bergerak dibidang jual 

dan beli, maka si penulis membantu proses transaksi penjualan dan penginputan 

data jual beli di perusahaan tersebut. 

Prosedur pembuatan data yang dibuat oleh penulis langsung dibimbing oleh 

si pemilik perusahaan, maka apabila ada kesalahan akan ada revisi pada data 

tersebut oleh karena itu penulis mendapatkan banyak pengalaman selama berada 

dibagian IT Control di perusahaan itu.  

 

Kata Kunci , PKL, UD HOME ACCU, IT Control.



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

       Praktik Kerja Lapangan atau PKL adalah sebuah ajang bagi mahasiswa untuk 

merapkan teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah 

kedalam dunia kerja yang sebenarnya. Perguruan Tinggi adalah salah satu 

lembaga pendidikan yang mempersiapkan mahasiswa untuk dapat bermasyarakat, 

khususnya pada disiplin ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan. 

Dalam dunia pendidikan hubungan antara teori dan praktik merupakan hal penting 

untuk membandingkan serta membuktikan sesuatu yang telah dipelajari dalam 

teori dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 

       UD Home Accu merupakan usaha dagang (UD) yang bergerak di bidang 

purna jual dan beli battery (accu/aki) kedaraan. Menyediakan berbagai battery 

kendaraan ringan maupun berat, meliputi battery kendaraan roda dua (sepeda 

motor) juga roda empat (mobil/truck) dan juga battery konvensional meliputi 

battery ganset perusahaan dan mesin operasional di perusahaan-perusahaan 

pemproduksi bahan-bahan.   

       UD Home Accu di pimpin langsung oleh Bpk. Junifa Andrian yang sekaligus 

pendiri dan pemilik perusahaan ini. Gerai atau toko pertama kali didirikan pada 

tanggal 23 April 2011 yang berlokasi dijalan Pulau legundi no.318 kelurahan 

Sukarame kecamatan Sukarame kota Bandar lampung. Dan gerai tersebut berdiri 

hingga  sekarang.   

Untuk itu, Universitas Teknokrat Indonesia mewajibkan setiap mahasiswanya 

melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di instansi pemerintahan atau 

perusahaan swasta sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk 

menyelesaikan Sarjana S1 Informatika di Universitas Teknokrat Indonesia. 

Melalui praktik kerja ini mahasiswa akan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku perkuliahan kedalam lingkungan kerja yang sebenarnya serta 

mendapat kesempatan untuk mengembangkan cara berfikir, menambah ide-ide 

yang berguna dan dapat menambah pengetahuan mahasiswa terhadap apa yang 

ditugaskan kepadanya. 
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Sehubungan dengan itu maka semua teori-teori yang dipelajari dibangku 

perkuliahan dapat secara langsung dipraktekan di kantor UD Home Accu terutama 

yang berhubungan dengan komputer. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa teori 

yang dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga teori 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana diketaahui bahwa teori 

merupakan suatu ilmu pengetahuan dasar bagi perwujudan praktik kerja lapangan. 

         Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan 

berkualitas, maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan 

menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan lulusan yang baik dan 

handal. 

        Penulis melakukan praktik kerja lapangan di UD Home Accu yang berlokasi 

di jalan Pulau legundi no.318 kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame kota 

Bandar lampung. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan PKL 

       1. Maksud dari dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan 

PKL merupakan salah satu syarat dalam menempuh tugas akhir. Kegiatan ini 

sengaja dilakukan untuk menambah pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. Mahasiswa diharapkan agar menjadi lebih terampil lewat 

PKL. Melalui kegiatan PKL pula, mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan 

wawasan yang lebih luas mengenai pandangan dalam dunia kerja. Termasuk juga 

menumbuhkan sifat yang lebih profesional dalam bekerja. Sifat-sifat tersebut 

sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. 

        

2. Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah                                           

a. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau           

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada   

perkuliahan dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang  ada di 

lapangan. 

b. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 
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c. Atau mengasah kemampuan yang dimiliki mahasiswa apalagi yang 

sudah pernah masuk didunia kerja. 

d. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon       

lulusan di dunia kerja. 

e. Mahasiswa dapat mengetahui produktivitas perusahaan. 

f. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bekerja dan  

bersikap di dunia kerja. 

 

1.3  Kegunaan PKL                                                                                                      

1.  Bagi Mahasiswa 

 Mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja 

pada perusahaan maupun instansi-instansi pemerintahan. Melalui praktik kerja 

lapangan mahasiswa mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan 

yang dihadapi di dalam dunia kerja. Selain itu, mahasiswa akan menumbuhkan 

rasa tanggung jawab profesi di dalam dirinya melalui praktik kerja lapangan. Bagi 

mahasiswa yang sudah ataupun yang melakukan praktik kerja lapangan dapat 

mengasah kemampuan yang mahasiswa punya untuk membantu permasalahan-

permasalahan yang dialami perusahan dengan memberikan solusi yang 

bermanfaat untuk perusahaan nantinya. 

         

 2. Bagi Lembaga Universitas Teknokrat Indonesia    

 Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, 

BUMD, Perusahaan Swasta, dan Instansi Pemerintahan. Praktik kerja lapangan 

dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. Dan 

menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut telah andil dalam pelaksanaan 

Tridarma perguruan tinggi. 

           

3. Bagi Tempat PKL 

 Institusi dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan 

akademi dari praktik kerja lapangan tersebut. Dunia kerja atau institusi kerja 

tersebut akan memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian 

laporan praktik kerja lapangan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 
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informasi mengenai situasi umum institusi tempat praktik tersebut. Dan juga hasil 

laporan Praktik kerja lapangan yang sudah di uji di akademik maka bisa dijadikan 

bahan atau pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang sama dengan yang 

dialami mahasiswa Praktik Kerja Lapangan dan terjadi diperusahaan atau instansi 

tersebut. 

 

1.4 Tempat PKL 

       Pada tanggal 23 April 2011 dibukalah Gerai atau Toko Battry Shop dengan 

nama Home Accu yang didirikan oleh Bpk. Junifa andrian sebagai pemiliknya. 

Dengan menyawa rumah toko (ruko) yang berukuran 5 x 12 meter yang berlokasi 

di jalan Pulau legundi no.318 kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame kota 

Bandar lampung. Dan gerai tersebut berdiri hingga sekarang. Jarak yang ditempuh 

dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju tempat Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) sejauh 6,6 Km atau kurang lebih ditempuh dengan waktu 13 

menit (sumber google map). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 map lokasi dari kampus Universitas Teknokrat Indonesia menuju UD 

HOME ACCU 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

       Pada tanggal 16 April 2018 mengawali magang Praktik kerja lapangan (PKL) 

di toko UD Home Accu yang beralamat dijalan pulau legundi ruko no. 318 

sukarame kecamatan sukarame Kota Bandar lampung. Jadwal pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dimulai dari tanggal 16 April 2018 sampai 9 Juli 

2018 atau kurang lebih selama 52 hari dengan masa libur hari minggu sebagai hari 

libur, serta 6 hari libur nasional (tanggal merah) dan libur cuti puasa Ramadhan 

1439 H.  

 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

       UD Home Accu merupakan usaha dagang (UD) yang bergerak di bidang 

purna jual dan beli battery (accu/aki) kedaraan. Menyediakan berbagai battery 

kendaraan ringan maupun berat, meliputi battery kendaraan roda dua (sepeda 

motor) juga roda empat (mobil/truck) dan juga battery konvensional meliputi 

battery ganset perusahaan dan mesin operasional di perusahaan-perusahaan 

pemproduksi bahan-bahan.   

       UD HOME ACCU dipimpin langsung oleh Bpk. Junifa Andrian yang 

sekaligus pendiri dan pemilik perusahaan ini. Gerai atau toko pertama kali 

didirikan pada tanggal 23 April 2011 yang berlokasi dijalan Pulau legundi no.318 

kelurahan Sukarame kecamatan Sukarame kota Bandar lampung. Dan gerai 

tersebut berdiri hingga  sekarang.  

       Pada awal berdirinya UD HOME ACCU menempati gerai atau kios dengan 

ukuran 3x4 meter. Gerai tersebut bukan milik sang pendiri UD HOME ACCU 

Bpk. Junifa andrian melainkan menyewa tempat yang dibayar pertahun sekali. 

Dan akhirnya gerai atau kios tersebut sudah menjadi milik pribadi Bpk. Junifa 

andrian.  

 Awal medirikannya UD HOME ACCU Bpk. Junifa andrian bekerja sendiri 

atau tanpa dibantu karyawan satu orang pun. Semuanya dilakukannya sendiri 

dalam bidang jual beli battery atau accu (aki) yang beliau sediakan. Hingga 2 

(dua) tahun berdirinya UD HOME ACCU barulah pemilik usaha dibantu 2 

karyawannya dalam menjalankannya gerai atau kios tersebut hingga sekarang. 

        Dari awal berdirinya hingga sekarang UD HOME ACCU mengalami 

kemajuan dan perkembangan yang lumayan baik. Dan sudah memiliki pelanggan 

tetap yang hampir meliputi warga kota Bandar lampung bahkan ada yang dari luar 

kota Bandar lampung. UD HOME ACCU juga melakukan kerjasama dengan 

perusahaan yang membutuhkan battery untuk oprasional perusahaan.   

Berikut ini visi dan misi dari UD HOME ACCU : 
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1.Visi UD HOME ACCU 

Visi dari toko kami yaitu menjadi tempat yang nyaman untuk pelanggan dengan 

mengedepankan pelayanan pelanggan yang dengan sikap senyum ramah dan 

santun.  

2.Misi UD HOME ACCU 

 Misi dari Toko UD HOME ACCU adalah : 

a. Membuat pelanggan merasa nyaman dan terpuaskan dengan berbelanja di 

toko kami.  

b. Menjadikan kepuasan pelayan menjadi aset yang berharga bagi toko kami, 

sehingga pelanggan akan kembali berbelanja barang (Battery kendaraan) 

di toko. 

2.2 Struktur Organisasi 

      Struktur organisasi merupakan suatu gambaran yang jelas secara sistematis 

tentang bagian dan tanggung jawab, serta bagian-bagian yang terdapat dalam 

suatu badan atau lembaga dengan kata lain bahwa dengan adanya sistem 

organisasi yang jelas maka dapat diketahui wewenang, tugas dan tanggung jawab 

dari masing-masing bagian sehingga tidak menimbulkan adanya kesimpang siuran 

dalam melaksanakan tugas.  

      Namun pada UD HOME ACCU tidak terdapat truktur organisasi dikarenakan 

tempat kami (UD HOME ACCU) merukapan unit usaha dagang yang di mulai 

dari kepemilikan utama yaitu sang pemilik usaha. Untuk sistem kerjanya sang 

pemilik yaitu Bpk. Junifa andrian dibantu oleh 3 karyawan dalam menjalankan 

usahanya dan 1 karyawan magang (si penulis). 

      Adapun tugas-tugas yang sudah dibuat dan diatur oleh pemilik usaha UD 

HOME ACCU yakni sebagai berikut : 

a. Pemilik usaha 

 Bertugas mengatur dan mengarahkan para karyawannya untuk berkerja 

lebih baik demi kemajuan usaha UD HOME ACCU. Dikarenakan usaha 

tersebut ada dikendalinya pemilik usaha. 
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b. Karyawan tetap                  

Bertugas membantu beroprasinya usaha yang dijalankan pemilik usaha 

yakni meliputi melayani pembeli dengan ramah dan santun, membantu 

menghantarkan pesanan yang diminta pelanggan untuk dihantar ketempat 

tujuan, dan melakukan tugas-tugas yang diprintah atasan yakni pemilik 

usaha. 

c. Karyawan magang 

Tugas dari karyawan ini (penulis) yakni mendata transaksi  penjualan yang 

direkap secara harian dan juga bulanan. Membantu membuatkan alat 

peraga iklan penjualan meliputi pembuatan banner, kartu nama, dan juga 

edaran selebaran yang digunakan untuk lebih memperkenalkan lebih 

kemasyakat akan keberadaan usaha UD HOME ACCU diantara mereka. 

Yang semua tugas tersebut atas perintah dan kendali langsung dari sang 

pemilik usaha UD HOME ACCU Bpk. Junifa andrian.  

 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan 

      UD Home Accu bergerak dibidang penjulanan Battery (Accu) kendaraan baik 

kendaraan roda empat(4) meliputi mobil, truk, tronton dll. Dan roda dua (sepeda 

motor), Battery genset , UPS komputer, serta battry mainan anak-anak. 

2.4 Logo Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gambar 2.1 Logo baru UD HOME ACCU                                                                                                                   
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Logo UD HOME ACCU berbentuk persegi dengan sisi yang sedikit 

melengkung dengan arti bahwa menandai tempat atau keberadaan UD HOME 

ACCU ada dekat masyarakat. Serta pada tengah atas di dalam persegi terdapat 

tanda “+” dan “-” yang menunjukkan tanda poll (terminal) pada battery atau accu 

(aki)  untuk keluar masuknya arus ketika pengisian dan juga pengeluaran kletika 

digunakan.  

Serta ada teks “HA”,”HOME ACCU” yang berarti menunjukkkan inisial 

nama dari UD HOME ACCU agar mudah untuk dipahami dan diinigat oleh 

masyakat. Bahkan teks tersebut mebentuk formasi menyerupai bentuk rumah 

yang memiliki maksud dan tujuan sesuai visi dan juga misi UD HOME ACCU 

yakni menjadi tempat yang nyaman untuk pelanggan dan terpuaskan akan 

pelayanan dan keramah tamahan pegawainya dalam melayani pelangganya. 

2.5   Alamat dan Profil perusahaan 

        UD HOME ACCCU beralamatkan di jalan pulau legundi no.316 sukarame 

kecamatan sukarame kota bandar lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 Gambar 2.2 profil perusahaan 
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Perusahaan UD HOME ACCU bergerak dibidang jula beli yakni menjual 

dan membeli battry (aki/accu) kendaraan baik baru maupun second (bekas). 

Perusahaan tersebut melayani keluhan battery berbagai kendaraan baik kendaraan 

roda empat, genset, alat-alat berat serta kendaraan roda dua serti motor dan lain 

sebagainya.  

Dan juga menerima battery dari masyakat yang ingin menjualnya atau juga 

melakukan tukar tambah dari Battery atau accu (aki) dari yang bekas dan tidak 

terpakai ditukar dengan barang yang baru dan sesuai dengan yang dinginkan 

pelanggan. Sehingga sedikit membantu dalam mengurangi biaya ketika ingin 

membeli battery atau accu (aki) yang sedit mahal. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksanaan PKL  

     3.1.1 Bidang Kerja 

       Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan di UD HOME ACCU penulis 

ditempatkan di posisi IT supprort. Urusan administrasi adalah unsur yang berada 

dibawah pemilik usaha . Di posisi tersebut penulis ditugaskan untuk: 

1. Membantu buat serta menginputkan daftar dan menginputkan penjualan baik 

harian maupun bulanan. 

2. Membuat surat penawaran dan surat kerjasama dengan pihak lain (perusahaan) 

yang membutuhkan barang yang disediakan oleh UD HOME ACCU.   

3. Menbuatkan alat peraga promosi guna mempromosikan pembukaan toko baru 

yang meliputi: 

 a. Membuatkan brosur, 

 b. Mendesain banner, 

 c. Mendesain kartu nama, 

       Dalam pengerjaannya penulis diawasi dan dibimbing langsung oleh pemilik 

usaha UD HOME ACCU Bpk. Junifa andrian. Sehingga hasil kerja langsung 

mendapat persetujuan dari sang atasan. 

Adapun agenda kegiatan yang telah dilakukan selama melaksanakan praktik kerja 

lapangan akan dilampirkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Agenda pelaksanaan praktik kerja lapangan 

No. Tanggal Kegiatan 

1 16-04-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

2 17-04-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 
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3 18-04-2018 Membantu mendesain banner 

4 19-04-2018 Membantu mendesain banner 

5 20-04-2018 Membuatkan surat penawaran pada PT. Adira 

Finance dan PT.  KAI SUB DRIV 3 Tanjung karang 

6 21-04-2018 Membutakan surat penawaran pada persatuan Grab 

Car Lampung  

7 22-04-2018 Libur hari minggu 

8 23-04-2018 Membantu membuatkan surat permohonan pebukaan 

toko baru yang ditijuakan ke kelurahan, kecamatan, 

serta Babinkatibmas 

9 24-04-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

10 25-04-2018 Membuatkan surat penawaran pada PT.  ABD 

Makmur. 

11 26-04-2018 Membuatkan kartu nama pemilik UD HOME ACCU 

12 27-04-2018 Membuatkan surat penawaran pada PT.  ADIRA 

FINANCE 

13 28-04-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

14 29-04-2018 Libur hari minggu 

15 30-04-2018 Menservice printer yang bermasalah  

16 01-05-2018 Libur nasional hari buruh internasional 

17 02-05-2018 Menservice printer yang bermasalah 

18 03-05-2018 Membuat dan mendesain selebaran promosi 

penjualan 

19 04-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

20 05-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

21 06-05-2018 Libur hari minggu 

22 07-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 
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mengguakan Microsoft Office Excel 

23 08-05-2018 Membuatkan surat penawaran pada PT. Cipta Niaga 

Semesta (Mayora). 

24 09-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

25 10-05-2018 Libur nasional kenaikan yesus kristus 

26 11-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

27 12-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

28 13-05-2018 Libur hari minggu 

29 14-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

30 15-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

31 16-05-2018 Libur cuti puasa Ramadhan 1439 H 

32 17-05-2018 Libur cuti puasa Ramadhan 1439 H 

33 18-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

34 19-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

35 20-05-2018 Libur hari minggu 

36 21-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

37 22-05-2018 Membuatkan surat penawaran pada kantor PMI 

(palang merah indonesia) perwakilan lampung  

38 23-05-2018 Membantu servive komputer kasir bermasalah pada 

kabel harddisk  

39 24-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

40 25-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 
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mengguakan Microsoft Office Excel 

41 26-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

42 27-05-2018 Libur hari minggu 

43 28-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

45mengguakan Microsoft Office Excel 

44 29-05-2018 Li46bur nasional hari raya waisak 

45 30-05-2018 Mem47bantu membuatkan surat penawaran pada PT.  

WASIK48ITA jaya 

46 31-05-208 Membantu mendesainkan banner  

47 01-06-2018 Libur nasiona hari lahir pancasila 

48 02-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

49 03-05-2018 Libur hari minggu 

50 04-05-2018 Izin cuti sakit 

51 05-05-2018 Izin cuti sakit 

52 06-05-2018 Izin cuti sakit 

53 06-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

54 06-05-2018 Membantu menginputkan penjualan harian 

mengguakan Microsoft Office Excel 

55 06-05-2018 Meminta izin perpisahan hari tekhir PKL  
 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja   

1. Menbuat daftar penjualan serta menginputkannya  

Membuat daftar pejualan berjutuan untuk mempermudah dalam 

pengambilan datanya yang sewaktu-waktu dibutuhkan isi data tersebut. 

Dalam daftar penjualan penulis mendatanya dirangkap perbulan dan 

menginputnya secara harian disaat menjelang toko tutup. Berikut contoh 

daftar penjualan perbulan Mei 2018. 
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          Tabel 3.2 contoh input hasil transaksi penjualan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam membuat daftar penjulan penulis membaginya kedalam 

beberapa  kategori kolom yang meliputi: 

1. Waktu : kolom tanggal, bulan, dan tahun) 

2. Barang : nama barang dan keterangan pebelian (note: TT (Tukar 

Tambah)) 
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3. Harga : debit (harga jual barang), kredit (harga beli barang bekas), 

saldo (rekap total uang penjualan dan pembelian barang). 

Cara pembutan daftar harganya adalah sebagai berikut.                           

a) Buka aplikasi Microsoft Office Excel dikomputer. 

     b) Buat lembar kolom di lembar baru dengan cara klik menu bar “Home” klik          

 “Bottom Border”. 

     c) Buat border kolom sesuai kebutuhan. 

d) Untuk penginputan data masih secara manual hanya saja untuk mengisi data 

pada kolom saldo menggunakan rumus =(kolom debit (baris 1)+ kolom debit 

(baris 2) – kolom kredit  

 

Gambar 3.2 Contoh penulisan rumus pada Ms. Office Exel 

(Sumber: UD HOME ACCU) 

2. Membuat Surat penawaran  

Surat Penawaran adalah surat yang ditulis untuk memperlihatkan maksud 

suatu perusahaan untuk menjalin kerja sama kepada perusahaan lain. 

Biasanya surat ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan penyaluran, dalam 

hal ini distributor,surat penawaran pada umumnya berbentuk formal dan 

dengan jelas mencantumkan rincian harga dan barang yang ditawarkan dan 

akan dijual kepada perusahaan lain sebagai sub-distibutor. 
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Berikut dibawah contoh surat penawaran yang telah penulis buat  

 

 Gambar3.3 Contoh surat penawaran ditujukan ke PT. ADIRA FINANCE 
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 Gambar 3.4 Contoh surat penawaran ditujukan ke PT. ADIRA FINANCE 

(Sumber: UD HOME ACCU) 
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Dalam melaksanakan pekerjaan, peserta magang (penulis) diharuskan mampu 

mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi Microsoft Office. Karena 

tugas penulis di bidang IT Support banyak dilakukan dengan menggunakan 

komputer dan aplikasi tersebut dengan baik. Kemudian pada saat membuat surat 

penawaran diharuskan memiliki pengetahuan tentang penulisan surat yang baik 

dan tentu saja ketelitian agar tidak ada kesalahan dalam penulisan surat tersebut. 

Adapun tahap-tahap dalam pembuatan surat adalah sebagai berikut: 

1. Dalam pembuatan surat biasanya penulis mendapat perintah 

langsung dari atasan yaitu sang pemilik usaha. 

2. Surat ditujukan kepada perusahaan yang bersedia bekerja sama 

dalam hal penyediaan barang yang UD HOME ACCU jual. 

3. Jika pembuatan surat telah selesai dibuat maka akan langsung di 

derahakan ke sang pemilik perusahaan (UD HOME ACCU) untuk 

ditinjau kembali apakah surat tersebuat layak dalam ejaan dan 

penulisan.  

4. Jika tidak layak, maka surat tersebut akan diperbaiki ulang.  

5. Jika surat sudah layak, maka surat tersebut ditinjau kembali 

kemudian ditanda tangani atasan. 

6. Jika surat sudah dibuat dan disetujui oleh sang pemilik usaha 

dagang maka surat akan langsung dikirim atau dihantar 

keperusahaan yang tertera disurat sesuai dengan alamat dan 

penerima surat tersebut.  

7. Dan jika surat sudah diserahkan dan diterima oleh si penerima 

surat maka tinggal menunggu surat balasan dari perusahaan yang 

ditujukan di surat tersebut. 

3. Peraga promosi 

      Pengertian promosi yaitu upaya untuk memberitahukan atau meawarkan 

produk atau jasa pada konsumen dengan tujuan menarik calon konsumen untuk 
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membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi produsen dan 

distributor mengahrapkan kenaikannya angka penjualan (sumber wikipedia.org). 

Adapun beberapa cara untuk melakukan promosi antara lain : melalui e-mail, 

melalui pesan singkat (chat), melalui pembicaraan secara langsung, melalui iklan, 

serta bisa melalui sosial media.  

Adapun yang diterapkannya di UD HOME ACCU untuk melakukan promosinya 

melalui iklan peraga berupa brosus selebaran, banner, serta kartu nama. 

a. brosur selebaran 

     brosur berupa lembaran kertas yang berisikan promosi barang yang 

ditawarkan kepada calon konsumen dan dibagi-bagikan kesetiap orang di 

keramaian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G

a

Gambar 3.5 Contoh brosur selebaran promosi toko baru UD 

HOME ACCU yaitu Berkah ACCU 

b. Banner  

 Banner adalah salah satu media promosi yang dicetak dengan Print Digital 

yang umumnya berbentuk Potrait atau Vertikal. Banner adalah bentuk 



 

 

21 

penyederhanaan dari baliho. Banner sering kita jumpai ditoko- toko, sebuah 

event produk, bang mall, dan penjual makanan pun menggunakannya untuk 

mempromosikan jualannhya. 

 Alasan menggunakan banner untuk media promosi kerena banner mudah 

dipindah-pidahkan, digulung, awet serta praktis(simple). Berikut contoh 

bentuk banner  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Tampilan pembuatan banner pada software aplikasi 

photoshop 
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Gambar 3.7 Contoh hasil banner yang sudah dibuat penulis 

c.  Kartu nama 

   Kartu nama dipilih untuk media promosi karena dikartu nama terdapat 

identitas nama serta nomor telephone yang dapat dihubungi.dengan kartu 

nama biasa sekaligus memperkenalkan diri sipemilik kartu nama kepada 

masyarakat pada umumnya.  

 Dalam pembuastan kartu nama penulis menggunakan   

 software aplikasi Adobe Photoshop. Kegunaan / fungsi adobe   

 photoshop secara teknik yaitu: 

a) Mengkombinasi 2 gambar atau lebih menjadi satu gambar baru. 

b) Menghilangkan atau menghapus objek pada suatu gambar. 

c) Memberi atau merubah warna 

d) Merubah ukuran gambar menjadi lebih kecil ataupun menjadi lebih besar 

e) Mempertajam warna dan kualitas gambar 

f) Membersihkan atau memperindah gambar 

g) Mengaburkan gambar agar terlihat samar-samar 
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h) Meningkatkan intensitas cahaya gambar agar terlihat lebih terang. 

i) Memotong gambar 

 

Adapun langkah-langkah untuk membuat kartu nama yaitu : 

1.  Buka AdobephoshopCS3 dikomputer maka akan terlihat tampilan 

sperti dibawah ini. 

 

Gambar 3.8 Tampilan Adobe Photoshop CS3 

2. Setelah itu masukan foto yang akan di edit ke dalam  

Adobephoshopdengan cara CTRL + O atau klik file pilih Open. 

3.  Kemudian seleksi foto tersebut menggunakan Quick Selection 

Toolatau menggunakan Lasso Tools. 

4.   Setelah itu tekan pada keyboard CTRL + Shift+ J lalu pilih delete 

untuk menghapus background yang akan diganti lalu pilih warna 

backgroundpada color picker 
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Gambar 3.9 Tampilan color picker 

5.   Kemudian pilih Paint Bucket Tools, lalu letakan pada background foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Tampilan foto dengan Paint Bucket Tools 

6.  Kemudian simpan foto dengan cara SHIFT+CTRL+S dengan format 

JPEG/JPG  lalu klik Ok. 
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Gambar 3.11Tampilan hasil foto setelah diedit 

3.2 Kendala yang Dihadapi  

      Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan merupakan motivasi untuk meraih 

sukses, didalam usaha untuk meraih kesuksesan tersebut. Penulis merasa 

hambatan-hambatan yang dialami penulis. 

       Untuk mencapai suatu tujuan selalu mendapatkan hambatan atau rintangan, 

adakalanya hambatan itu membuat takut dan tidak berdaya sehingga apa yang 

diinginkan atau diraih tidak dapat tercapai, sebaliknya hambatan dan rintangan 

membuat terus berusaha demi tercapainya tujuan, pada umumnya bila mampu 

mengatasi hambatan-hambatan tersebut akan sangat menghargai hasil usaha yang 

tercapai. 

Adapun hambatan yang penulis dapatkan adalah: 

a) Mengatasi kinerja komputer lambat pada saat awal mengoprasikan kan 

komputer. 

b) Cartridge printer dengan wadah warna yang tercampur dengan warna lain. 
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3.3 Cara Mengatasi Kendala  

       Dari kendala yang penulis temui saat PKL berlangsung, solusi untuk 

mengatasinya kendala tersebut yaitu dengan mencari teori-teori yang pernah 

diajarkan ataupun dari berbagai referensi lainya.  

Adapun cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu : 

      3.3.1 Mengatasi kinerja komputer lambat 

       Kendala ini terjadi pada saat si penulis mebgoprasikan komputer di waktu 

pagi hari pada saat mengawali kerja. Yang kebetulan pada waktu itu penulis di 

perintahkan membuat surat penawaran untuk perusahaan rekanan. Maka solusi 

yang penulis lakukan yaitu : 

a) Matikan beberapa service pada Windows 

        Banyak service yang berjalan pada saat Windows dinyalakan. Namun tidak 

semua service berguna bagi kita. Ada beberapa service yang tidak berguna, sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing.  

Cara yang dibutuhkan adalah mematikan beberapa service yang dirasa tidak 

berguna itu, ikuti langkah-langkah di bawah ini. 

1) Buka run, lalu ketikkan msconfig, lalu Enter 

2) Masuk ke tab Services, lalu hilangkan centang pada service yang dirasa 

tidak berguna seperti di bawah ini. 

3) Lalu klik OK, jika diminta restart, restart saja. 
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Gambar 3.12 Tampilan System Configuration 

b) Setelah komputer direstart maka akan kembali normal dan tidak lambat 

kembali. 

3.2.2 Cartridge printer dengan warna yang tercampur. 

       Printer atau dalam bahasa Indonesia pencetak adalah piranti yang 

menampilkan data dalam bentuk cetakan, baik berupa teks maupun 

gambar/grafis, ditas kertas. Umumnya printer merupakan perangkat 

tambahan eksternal (external periperal device) yang terhubung dengan 

komputer atau laptop dengan kabel atau nirkabel yang menerima input 

data dan mencetaknya pada kertas. 

        Bagian utama dari printer yaitu cartridge printer merupakan alat 

untuk menampungnya tinta di pencetakan. Cartridge sangat dibutuhkan 

karena jika cartridge rusak maka printer tidak akan mau mencetak atau 

bekerjanya tidak maksimal. Maka dari itu di tempat Praktik Kerja 

Lapangan penulis mengalami kedala cartridge yang berisi tinta warna 

campur yang mengakibatkan dalam pencetakan warna yang diharapkan 

tidak sesuai harapan. Contohnya begini penulis ingin mencetak gambar 

berwarna merah, karena cartridge printer telas berisi warna yang 

bercampur merah dengan kuning maka hasilnya akan berwarna hitau 

gelap. 

 Maka untuk mengatasinya penullis melakukan hal-hal berikut : 
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Bahan :     a)  suntik 

b)  tissue kering  

Langakhnya Yaitu : 

a. sedot tinta yang ada di dalam cartridge hingga tinta tidak tersedot lagi, 

kemudian bersihkan suntikan dengan tissue pastikan tidak ada tinta 

yang tertinggal.        

  

  

  

  

  

  

   

 

  

  

 

 

   Gambar 3.13 Proses penyedotan tinta pada cartridge 

 

b. Tiup menggunakan suntikan kelubang angin, pompa terus menerus 

suntikan hingga tinta keluar dari Head, jangan lupa untuk 

membersihkan selalu Head ketika memompa sintikan agar warna cepat 

hilang. 

c. Tahap terakhir mengisi ulang tinta kedalam cartridge kembali, maka 

printer bisa digunakan mencetak kembali. Untuk hasil maksimal 

lakukan terus menerus untuk mencetak agar bener-bener warna sudah 

pas dan tepat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

      Setelah dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UD HOME ACCU 

penulis telah menyelaesaikan tugas dan sedikit membantu permasalahan yang 

terjadi digerai/toko tempat penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan. Tugas- 

tugas yang penulis lakukan ditempat praktik kerja yaitu mendesain banner, 

mendesain kartunama, membuat surat kerjasama usaha dagang UD HOME 

ACCU dengan mitra kerja perusahaan lain. 

     Dan permasalahan yang penulis hadapi untuk menyelaikan tugas selama 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu catridge printer yang sebelumnya salah isi 

warna tinta yang warna seharusnya namun tidak diisi dengan warna yang sama. 

Sehingga warna tinta bercampur menjadi warna combinasi merah dengan biru 

menjadi warna ungu. Permasalahan yang lainnya yaitu mengembalikan kinerja 

komputer yang lambat dalam waktu pengerjaan tugas mencatat laporan harian 

penjualan ternyata diakibatkan banyaknya service aplikasi yang banyak berjalan 

secara bersamaan. 

     Semua tugas dan permasalahan terselesaikan dengan baik oleh penulis seperti 

yang diharapkan. Penyelaesaian tugas dan masalah diselesaikan dengan ilmu yang 

penulis dapatkan dari kampus yang telah diajarkan oleh para dosen Universitas 

Teknokrat Indonesia.   

  

4.2 Saran 

      Saran penulis untuk mahasiswa yang akan melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ditempat kerja yang sama, maka yang harus dikuasai dalam desain grafis 

serta aplikasi komputer yaitu seperti Microsoft Office. Dikarenakan desain grafis 

dan aplikasi Microsoft Office ditempat kerja dibutuhkan dalam menyelaikan tugas 

dan meyelesaikan tugas masalah yang terjadi di tempat praktik kerja.  
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LAMPIRAN KERJA 

1. Mendata hasil penjulanan harian di penghujung waktu kerja (sore 

hari) sebelum tutup toko/gerai 
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2. Melakukan service dan troubleshooting PC UD HOME ACCU 

yang digunakan untuk berkerja dalam mendata penjualan. 
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LAMPIRAN PEMBERKASAN 

 PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 

 

1. Surat Tugas Program Praktik Kerja Lapangan (pkl) 
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3. Daftar kehadiran Praktik kerja lapangan  
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4. catatan harian dan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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5. Formulir penilaian pembimbing lapangan kepada kinerja mahasiswa 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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