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Rangkuman  

 

Laporan Praktik Kerja Lapangan  

Praktik kerja lapangan ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa sistem 

yang berjalan dan yang diterapkan di perusahaan terkait. Pelaksanaan praktik 

kerja lapangan pada tanggal 16 april sampai dengan 9 juni 2018. Selain itu praktik 

kerja lapangan merupakan sebuah program untuk mahasiswa mengembangkan 

kemampuan dan kualitas diri pada dunia kerja. 

Praktikan memlilih CV.Bestnet Computer yang berlokasi di jalan Diponegoro No 

177 Gotong royong Bandar Lampung, terkait juga praktikan bekerja di 

CV.Bestnet Computer, selain itu CV.Bestnet Computer adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang IT itu sangan membantu praktikan dalam mengembangkan 

kemampuan dan kualitas dunia kerja. 

Selama Praktik Kerja Lapangan praktikan ditempatkan di bagian 

ADMINISTRASI, adapun tugas yang dikerjakan ialah membeuatsrat penawaran, 

order barang cek stok barang dan stock opname,  membuat nota, input barang 

membuat laporan harian, melakukan penagihan piutang, melakukan pelunasan 

hutang, dan menyiapkan keperluan teknisi. 

Selama melakukan praktik kerja lapangan, praktikan menarik kesimpulan bahwa 

praktik kerja lapangan sangat berguna untuk menambah wawasan dan pengalaman 

dalam dunia kerja. 

 

Kata kunci : Praktik Kerja Lapangan di CV.Bestnet Computer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I 



 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia merupakan salah satu institusi pendidikan 

yang menerapkan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dimana Praktik Kerja 

Lapangan ini bertujuan agar Mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia terutama 

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) dapat menerapkan kemampuan belajar 

yang telah di peroleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.  

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan belajar 

yang telah di tempuh di FTIK  Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat di 

artikan sebagai kesiapan sikap dan mental dalam dunia kerja, serta penerapan ilmu 

dan awal lulusan yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. PKL juga di 

harapkan dapat  memberikan gambaran nyata kepada setiap mahasiswa/i khusus 

nya FTIK Universitas Teknokrat Indonesia bagaimana menyikapi dunia kerja 

pada nyata nya (Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Praktik Kerja 

Lapangan FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 2018). 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Bina Era Satriatama Network 

(BestNet Computer) yang berlokasi di Jl.Dipenegoro No 177 ,Gotong royong kota 

Bandar lampung. Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan 

terkait guna untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa sistem yang berjalan 

dan yang di terapkan di Perusahaan terkait. Ilmu yang telah di peroleh di 

perkuliahan dapat di operasikan langsung ke perusahaan tersebut (BestNet 

Computer). 

 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Tujuan pelaksanaan PKL adalah : 

1. Memberi gambaran nyata kepada Mahasiswa tentang penerapan teori selama 

perkuliahan dan membandingkan dengan penerapan langsung ke lapangan.  

2. Menggali kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh setiap Mahasiswa. 

3. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 



 

 

4. Dapat menghasilkan calon lulusan yang berkompeten sesuai bidang nya 

masing masing. 

 

1.3 Kegunaan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagaimana untuk : 

1. Mahasiswa 

Program Praktik Kerja Lapangan ini berguna untuk Mahasiswa calon lulusan 

agar dapat beradaptasi dengan dunia kerja, dan dapat memberikan gambaran 

nyata terhadap penerapan teori selama perkuliahan dengan penerapan 

langsung ke lapangan. Progam PKL ini dapat memberikan kesiapan secara 

dini kepada para Mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja. Dengan Program 

PKL ini Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengoperasikan semua ilmu 

yang telah di dapat di perkuliahan. 

2. FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini di harapkan dapat menjalin kerjasama yang baik 

antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan setiap Perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Perusahaan 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja yang ada 

dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang ada di 

perusahaan yang terkait. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan PKL 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BestNet Computer yang 

berlokasikan di Jl .Dipenegoro No 177, Gotong royong kota Bandar lampung. 

Dengan jarak tempuh sekitar 20 menit dari Universitas Teknokrat Indonesia. 



 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi BestNet Computer 

 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksaan PKL 

Pelaksanaa Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada semester genap tahun 2018/2019 

selama kurang lebih 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 16 April 2018 sampai 

dengan 09 Juni 2018. Selama melaksanakan PKL penulis tetap melangsungkan 

perkuliahan. PKL berlangsung mengikuti jam kerja kantor, setiap hari Senin 

sampai dengan Minggu dengan di mulai pukul 09.30 sampai dengan 16.30 WIB. 

Jadwal  waktu pelaksanaan PKL dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 Jadwal Jam Kerja CV Bestnet Computer 

 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 08.45 - 12.00 12.00 - 13.00 

Selasa 08.45 - 12.00 12.00 - 13.00 

Rabu 08.45 - 12.00 12.00 - 13.00 

Kamis 08.45 - 12.00 12.00 - 13.00 

Jumat 08.45 - 11.30 11.30 - 13.00 

Sabtu 08.45 - 12.00 12.00 - 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1  Sejarah Perusahaan 

CV Bestnet Computer adalah perusahaan suplier peralatan IT, termasuk 

didalamnya semua barang dan jasa yang berkaitan dengan teknologi informasi. 

Kami melayani perusahaan-perusahaan, kantor, pabrik, supermarket, pendidikan, 

bank, koperasi, asuransi, hingga home user atau pengguna di rumah. Kami 

membantu memberikan solusi dibidang IT, menyediakan barang-barang 

Teknologi Informasi yang berkualitas, bergaransi, dengan harga terbaik. 

Nama Perusahaan : CV Bina Era Satriatama Network(BestNet Computer) 

Website : www.bestnetcomputer.com 

Alamat : Jl. Diponegoro No. 177 - Gotong Royong Bandarlampung 

Telepon : 0721 262666 / 7490008 

Faximile : 0721 262666 

Tahun Berdiri : 2004 

Pemilik : Budiono 

Line Of Bussines : Best IT Solution, Sales, Repair and Maintenance         

Mitra bisnis antara lain: 

- PT. Kirin Miwon Food 

- Koperasi Umas Jaya 

- RS. Urip Sumoharjo 

- RS. Graha Husada 

- RS. YMC 

- PT. CLTM 

- PT. MMM 

- Universitas Bandar Lampung 

- Yayasan Alkautsar  

- Universitas Bandar Lampung 

- PT. Lampung Mega Televisi 

- Radio Rajawali Group 



 

 

     Semenjak berdiri tahun 2004, hingga saat ini, kami telah dipercaya untuk 

bekerja sama dengan berbagai vendor / produsen produk-produk komputer. Para 

vendor tersebut memberikan dukungan sepenuhnya terhadap produk-produk yang 

dijual. Dukungan yang diberikan berupa garansi terhadap produk, maupun harga 

yang bersaing. 

Produk-produk yang di jual antara lain:  

1. Server: HP Compaq, IBM, Dell, Acer. 

2. Desktop PC dan Workstation: HP, Compaq, Acer, IBM, Dell, Ion, Zyrex. 

3. Notebook: HP Compaq Presario, Toshiba, Acer, Sony, Axioo, Asus. 

4. Projector: Toshiba, BenQ, Sony, Acer. 

5. Printer Inkjet, Canon, Epson, HP, Lexmar, OKI, IBM, Samsung. 

6. Produk Networking / Jaringan dan Telephon: Linksys, Cisco, 3COM, DLink, 

SureCom, Sena, Mikrotik, Bluelink, TP-link. 

 

2.2  Logo dan Filosofi Logo 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Logo BestNet Computer 

Sumber : www.bestnetcomputer.com 

 

Keterangan  

1. Warna biru di tulisan BESTNET COMPUTER menunjukan bahwa bestnet 

computer Itu  handal dibidangnya dan dapat dipercaya sebagai solusi 

permasalahan IT. 

2. Dan warna hitam di your IT Lifestyle Partner itu sebagai penanda selogan dari 

Bestnet Computer. 

2.3 Struktur Organisasi 



 

 

Struktur organiasi adalah suatu bentuk kerjasama dari beberapa orang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Permaslahan yang diatur dalam organisasi 

adalah pembagian tugas, fungsi, dan wewenang, serta tanggung jawab dari 

masing-masing personil yang ada dalam suatu perusahaan sehingga tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Adapun Bagan 

Struktur Organisasi dari Cv.Bestnet Computer dapat dilihat pada Gambar 2.2 :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Cv.Bestnet Computer 

Sumber : CV Bestnet Computer 

 

 

2.4  Tugas Dan Tanggung Jawab Personil 

1. Kepala Perusahaan 

Tugas kepala perusahaan adalah memimpin perusahaan agar tercapai segala 

sesuatu yang di rencanakan perusahaan dan tercapainya efektivitas kerja. 

Uraian tugas kepala perusahaan antara lain : 

a. Mengkoodinasikan pelaksanaan pekerjaan agar tercapai efesiensi dan 

efektivitas kerja. 

b. Membuat usulan kebijakan kepada pekerja yang terkait dengan bidang 

tugasnya. 



 

 

c. Memberikan masukan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dalam usaha 

peningkatan prestasi kerja. 

d. Membina kerja sama dengan lembaga terkait. 

2. Wakil Perusahaan 

     Tugas wakil perusahaan adalah Melaksanakan dan bertanggung jawab  atas 

kelancaran pekerjaan para pekerja. 

3. Administrasi 

Tugas bagian administrasi adalah mengatur segala keperluan perusahaan dan 

mengatur kegiatan operasional perusahaan .disini penulis diletakan dibagian 

Administrasi ,dan tugas penulis di antara lain adalah : 

1.Membuat surat penawaran barang 

2.Order barang 

3.Cek stok barang  

4.Membuat Nota Penjualan 

5.Input barang ke system 

6.Membuat laporan harian  

7.Melakukan penagihan piutang dagang 

8.Melakukan pelunasan utang dagang 

9.Menyiapkan keperluan Teknisi 

   

4. Marketing 

Adapun tugas dan tanggung jawab bagian marketing : 

a. Mencapai target 

Target penjualan haruslah jelas dan sesuai target rencana penjualan. Jadi 

seorang marketing haruslah memenuhi pencapaian target perusahaan dan 

selalu dapat menemukan cara untuk mencapai target penjualan team maupun 

individu. 

b. Memastikan kepuasan pelanggan 

Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama seorang marketing, karena hal 

tersebutlah yang akan membuat barang atau jasa perusahaan dapat dikenal 

secara luas.  

c. Membuat strategi lanjut 



 

 

Ada banyak sekali jenis strategi penjualan yang dapat digunakan oleh seorang 

marketing dalam memasarkan barang atau jasa perusahaan, contohnya 

penjualan secara langsung terhadap pelanggan.  

5. Teknisi 

Tugas bagian Teknisi adalah Melayani keluhan konsumen mengenai peralatan IT 

yang rusak dan bertugas untuk memperbaikinya. Teknisi terbagi menjadi 3 bagian 

yaitu service PC, service Smartphone, dan service Printer,Teknisi juga bertugas 

untuk menelfon customer untuk konfirmasi servisan. 

 

2.5  Visi dan Misi CV.BestNet Computer 

1.Visi 

a. Menjadi perusahaan computer terbaik, terlengkap, terupdate dan menjadi 

pilihan    para customer baik perseorangan, perusahaan ataupun instansi 

pemerintahan. 

2.Misi 

a. Memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. 

b. Menjalankan perusahaan yang dibekali dengan teknologi yang canggih dan 

terbaru. 

c. Memberikan apa yang dibutuhkan customer dalam hal computer. 

 

 

2.6  Kegiatan Umum Perusahaan 

Kegiatan umum perusahaan CV BestNet Computer adalah menjual produk 

terutama computer, menerima service printer, laptop, dan smartphone, serta 

melakukan pergantian sparepart dan repair software. melakukan perakitan pc dan 

menerima pengadaan dan projek besar instansi yang berkaitan dengan IT, 

memberikan penawaran harga pada perusahaan-perusahaan. 

 

 

 



 

 

BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1  Bidang Kerja : 

Dalam Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis bekerja di bagian 

Administrasi di bawah pengawasan bimbingan Ibu Lasmita Fitri selaku wakil 

direktur di perusahaan. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan, antara lain yaitu: 

1. Membuat surat penawaran harga barang 

Surat penawaran ialah jenis surat usaha yang dibuat untuk aktifitas bisnis 

dengan melakukan penawaran jasa atau suatu produk dari produsen kepada 

pelaku bisnis lain. 

2. Order Barang  

Pengorderan dilakukan jika stok barang sudah semakin menipis disini 

penulislah yang melakukan pengorderan dan pengecekan barang guna 

menstabilkan persediaan barang. 

3. Cek stok barang 

Cek stok barang berguna untuk mengetahui barang apa saja yang sudah habis 

atau sedikit stoknya. 

4. Membuat Invoice. 

Faktur penjualan adalah bukti sah transaksi. 

5. Input Barang ke system 

Input barang kesistem untuk memasukan stok ke dalam system. 

6. Membuat laporan harian  

Laporan harian bertujuan untuk memberikan informasi penjualan, 

pengeluaran kas kecil yang telah dilakukan dihari itu juga. 

7. Melakukan penagihan piutang 

Penagihan piutang dilakukan jika ada nota yang sudah jatuh tempo. 

 

8. Melakukan pelunasan hutang dagang  

Dilakukan jika ada nota pembelian barang yang sudah jatuh tempo . 

9.   Menyiapkan keperluan Teknisi 

3.2  Pelaksanaan Kerja : 



 

 

Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Bagian Administrasi CV Bina Era Satriatam Network  adalah 

sebagai berikut: 

1. Membuat surat penawaran harga barang 

Ada beberapa customer khususnya untuk instansi/perusahan, biasanya 

membutuhkan surat penawaran terlebih dahulu untuk diajukan ke 

pimpinannya sebagai bahan pertimbangan. 

Surat penawaran berisi nama produk, Satuan Produk, spesifikasi produk, 

harga produk, dan beberapa ketentuan perusahaan mengenai harga produk 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Surat Penawaran 

Sumber : Dokumentasi CV Bestnet Computer 

 

 

2. Order Barang 

Order barang merupakan salah satu bagian yang penting dalam berhasilnya 

operasi suatu perusahaan dagang sebab order barang merupakan aktivitas 

awal dari operasional perusahaan dagang, order barang dilakukan jika 



 

 

persediaan barang sudah mencapai batas minimal stok persediaan barang 

digudang. 

3. Cek stok barang dan Stock Opname 

Cek stok barang dilakukan penulis untuk memastikan ketersediaan barang 

yang ada dan menghindari selisih barang di CV Bestnet Computer, cek stok 

barang bisa dilihat melaului sistem atau dilakukan secara manual, stock report 

di print melalui sistem penjualan dan bagian administrasi akan memastikan 

barang apa saja yang sudah menipis dan pada awal bulan penulis akan 

melihat stok barang secara fisik apakah sama dengan stock report atau tidak, 

jika ada selisih barang maka penulislah yang akan bertanggung jawab. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Stock report 

 

4. Membuat Nota Penjualan . 

Invoice penjualan dibuat ketika pekerjaan telah selesai, dan digunakan 

sebagai bukti penagihan yang sah kepada customer. Invoice penjualan terdiri 

dari nomor invoice, date invoice (tanggal invoice), due date (tanggal jatuh 

tempo, salesman (nama marketing) yang mengerjakan, identitas penjual, 

identitas customer, description (nama barang yang dibeli), qty (jumlahbarang 

yang dibeli), price (harga barang) yang dibeli, amount (sub total),  total dan 

tanda tangan salesman dan penerima. nota penjualan terdiri dari 2 rangkap , 

apabila customer sudah bayar maka nota penjualan yang asli (warna putih) 

akan diserahkan kepada customer dan  nota penjualan yang copy (warna 

merah) kembali ke pihak CV Bestnet Computer sebagai arsip dan apabila 



 

 

customer belum bayar maka nota penjualan yang asli akan kembali ke pihak 

CV Bestnet Computer sebagai arsip hutang, dan nota penjualan yang copy 

akan diserahkan ke pihak customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Invoice saat di system 

Sumber : Dokumentasi CV Besnet Computer 

Gambar 3.4 Invoice saat sudah diprint 

Sumber : Dokumentasi CV Besnet Computer 

5. Input Barang ke sistem 

Input barang yang sudah diorder dan akan dijadikan persedian barang ,berisi 

No invoice, nama supplier, alamat, nama purchasing/penginput tanggal dan 

termis/ jatuh tempo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Input barang kesistem 

Sumber : Dokumentasi CV Besnet Computer 

 

6. Membuat laporan harian. 

Laporan harian berkaitan dengan keluar masuknya dana di CV Bestnet 

Computer, pembuatan laporan harian melalui buku kas dan melalui aplikasi 

excel dan setiap bulannya akan dilaporkan ke wakil direktur untuk dijadikan 

patokan penggajian para karyawan, dan juga diberikan kepada direktur utama 

untuk dijadikan rekap bulanan. 

7. Melakukan penagihan piutang 

Penagihan piutang dilakukan oleh bagian administrasi jika ada nota yang 

sudah jatuh tempo konfirmasi penagihan dilakukan via telefon setelah adanya 

balasan konfirmasi bahwa nota sudah bisa ditagih maka marketing akan 

mengambil tagihannya secara langsung atau kebijakan customer biasanya 

juga mentransfer tagihannya, pengecekan piutang masih manual penulis 

setiap pagi harus mengecek file hutang untuk melihat nota yang sudah jatuh  

tempo. 

8. Melakukan pelunasan hutang dagang. 

Jika ada nota yang sudah jatuh tempo, bagian administrasi akan 

mengkonfirmasi bagian wakil direktur terlebih dahulu dan setelah 

mengkonfirmasi bagian administrasi akan menyiapkan nota yang sudah jatuh 

tempo, dan bukti diberikan kepada direktur utama, untuk rekap laporan 



 

 

bulanan, mengetahui nota jatuh tempo masih manual bagian administrasi 

setiap pagi harus cek file hutang. 

9. Menyiapkan keperluan Teknisi  

Disini bagian administrasi menyiapkan keperluan teknisi, yang dimaksud 

keperluan teknisi antara lain stock sparepart dan beberapa keperluan alat 

untuk service seperti tisu, lakban kertas, lem kertas, dll. 

3.3  Kendala yang Dihadapi 

Kendala yang dihadapi di CV Bestnet Computer adalah pada penginputan data 

dan konfirmasi piutang dan hutang. ini yang membuat bagian administrasi sering 

melakukan kesalahan dalam melihat dan mencari data hutang dan piutang, hal itu 

disebabkan karna nota yang menjadi bukti transaksi sering terselip atau hilang, 

dan untuk mengetahui ada nya nota jatuh tempo bagian administrasi harus teliliti, 

mengecek setiap pagi apakah ada nota jatuh tempo atau tidak,  jika terlewatkan 

maka akan berpengaruh pada hutang dan piutang selanjutnya. sedangkan untuk 

konfirmasi masih menngunakan telephone kabel, bagian administrasi menulis 

waktu tanggal dan keterangan di buku catatan konfirmasi sebagai bukti 

konfirmasi, dibagian konfirmasi sering sekali terjadi kesalahan, biasanya bagian 

administrasi lupa mencatat ke buku konfirmasi sehingga saat ditanya bukti 

konfirmasi, bagian administrasi tidak mempunya bukti dikarenakan lupa mencatat 

dan tidak mudahnya melihat riwayat telephone dari telephone kabel. 

 

 

 

3.4  Cara Mengatasi kendala 

Maka penulis memberi solusi setelah menerima nota, data segera diinputkan ke 

aplikasi Microsoft Excel, karena jika menggunakan aplikasi Microsoft excel 

sehingga mempermudah mencari data yang jatuh tempo dengan menggunakan 

rumus excel CTRL+F kita dapat mengetikkan nama barang apa yang ingin kita 

cari sehingga mempercepat pencarian dan tidak harus membaca satu persatu 

barang. Menurut musyafa (2014:7), pada penggunaan Microsoft Excel 

mempunyai kelebihan diantaranya sebagai berikut : 



 

 

a. Microsoft Excel mempunyai kemampuan menampung data yang cukup besar 

dengan 1 juta baris dan 16.000 kolom dalam 1 sheet. 

b. Dengan memanfaatkan fungsi rumus yang tersedia di Microsoft Excel, kita 

bisa menghitung secara keseluruhan tanpa harus menghitung secara manual. 

Menurut Susandra (2010:1), “Microsoft Excel merupakan program 

aplikasi spreasheet (lembar kerja elektronik). Fungsi dari Microwsoft Excel 

adalah untuk melakukan operasi perhitungan serta dapat mempresentasikan data 

ke dalam bentuk tabel.” Dan untuk kendala konfirmasi, penulis memberikan 

solusi untuk konfirmasi menggunakan telephone genggam, jika bagian 

administrasi lupa mencatat ke buku konfirmasi bagian adminitrasi bisa 

memberikan riwayat telephone untuk menjadi bukti konfirmasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan  

Selama melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) CV Bestnet 

Computer, penulis mengambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : 

1. Dengan Adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dapat memberi 

gambaran umum tentang kerja dan pengetahuan dalam mengatasi masalah 

dalam lingkungan kerja, serta melatih sikap dan prilaku baik dalam segi 

beradaptasi dan berkomunikasi dalam lingkungan kerja. 

2. Perlu penginputan data hutang dan piutang menggunakan aplikasi Microsoft 

excel maka memudahkan bagian administrasi dalam penginputan data, 

kemudahan yang dimaksud data tidak acak acak an jika nota selip atau hilang 

maka bagian administrasi masih bisa melihat data di aplikasi microsft excel 

sehingga bagian administrasi tidak perlu mengecek secara langsung dan 

mencari nota yang sudah jatuh tempo. 

3. Dapat membuka wawasan dan mendorong kreatifitas penulis untuk berinovasi 

di dunia kerja terkait dengan bidang dan kemampuannya. 

4. Sangat mendorong penulis untuk mempraktekkan ilmu yang dimiliki dari 

pendidikan kedalam dunia kerja nyata dan manambah wawasan penulis dalam 

berinteraksi kedalam dunia kerja. 

 

5.2  Saran 

1. Untuk perusahaan CV Bestnet Computer ; 

Diperlukan system Piutang dan Hutang dengan memanfaatkan komputer 

yang sudah ada, dengan dibuatkan system Piutang dan Hutang  tersebut. 

diharapkan pekerjaan di bagian Administrasi memudahkan dalam proses 

penagihan dan pelunasan , sehingga lebih sedikit masalah yang muncul, dan 

melancarkan proses penagihan dan pelunasan. 

2. Untuk Mahasiswa  

Bagi mahasiswa yang ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan CV Bestnet 

Computer harus memiliki keahlian dibidang Microsoft Office khususnya 

Microsoft Office Excel dan sudah terbiasa dengan system penjualan.  
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LAMPIRAN 



 

 

 

Lampiran 1 :  formulir penilaian mahasiswa PKL 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 2 :  Daftar Hadir PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 3 :  Catatan Harian PKL 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Lampiran 4 :  Surat Konfirmasi Balasan PKL 

 



 

 

 

Lampiran 5 :  Buku Laporan Kas Harian 

 

 



 

 

 

Lampiran 6 : Catatan Planning Order 

 



 

 

 

Lampiran 7 : Surat Jalan 

 

Lampiran 8 : Persiapan Sparepart Untuk Teknisi 

 

 


