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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 diperoleh selama perkuliahan kedalam dunia kerja.  

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari kegiatan belajar 

yang telah ditempuh di FTIK  Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat 

diartikan sebagai kesiapan sikap dan mental dalam dunia kerja, serta penerapan 

ilmu dan awal lulusan yang berkompeten pada bidangnya masing-masing. PKL 

juga diharapkan dapat  memberikan gambaran nyata kepada setiap mahasiswa/i 

khusus nya FTIK Universitas Teknokrat Indonesia bagaimana menyikapi dunia 

kerja pada nyatanya. 

PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan 

dosen pembimbing yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang 

harus ditempuh oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan 

jenjang Strata 1 (S1). Praktik Kerja Lapangan (PKL) umumnya dilaksanakan pada 

suatu organisasi, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan Instansi baik 

Pemerintahan maupun swasta (Pedoman Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan FTIK Universitas Teknokrat Indonesia Lampung, 2018). 

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Jaya Computer yang bergerak 

dalam bidang penjualan dan service yaitu melakukan jual-beli laptop/komputer, 

menjual assesoris laptop, printer dan service laptop/komputer. Jaya Computer 

berlokasi di Jl. Brigjen katamso mall simpur center lt3, Tanjung karang pusat, 

kota Bandar lampung, lampung 35127. Penulis melakukan Praktik Kerja 

Lapangan di Perusahaan terkait karena penulis bekerja diperusahaan tersebut 

terhitung sejak 27 Juni 2016 sampai saat ini dengan jabatan sebagai Marketing, 

selain pada bagian marketing penulis juga membantu bagian Teknisi, jika ada 



pelanggan yang ingin melakukan servis seperti instal program, upgrade RAM, 

pergantian spearpart dan lain-lain. Hal tersebut yang menjadi latar belakang bagi 

penulis untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Jaya Computer. 

 

1.2  Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Maksud pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 

1. Memenuhi persyaratan mendapatkan nilai PKL. 

2. Agar mahasiswa mendapatkan pengalaman sebelum memasuki dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

3. Agar mahasiswa mengetahui keterampilan dan pengetahuan yang perlu 

dikembangkan dan dipertahankan. 

4. Mempraktekkan secara langsung keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki 

oleh mahasiswa sesuai latar belakang pendidikan. 

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 didapat di 

perkuliahan. 



2. FTIK Universitas Teknokrat Indonesia 

Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan 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. 

4. Bagi Pihak Lain 

Sebagai wacana agar dapat memberikan tambahan pengetahuan serta 

informasi tentang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. 

 

1.4  Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Jaya Computer yang 

berlokasikan di Jl. Brigjen katamso mall simpur center lt3, Tanjung karang pusat, 

kota Bandar lampung, lampung 35127. Dengan jarak tempuh sekitar 5,9 km yang 

dapat ditempuh dalam waktu 11 menit dari Universitas Teknokrat Indonesia. 

Lokasi dari Instansi ini dapat dilihat pada gambar 1.1. 

 

 

Gambar 1.1 Denah Lokasi Jaya 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 Jaya Computer 

Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

Senin 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Selasa 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Rabu 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Kamis LIBUR 

Jumat 09.30 - 11.30 11.00 - 13.00 

Sabtu 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

Minggu 09.30 - 12.00 12.00 - 13.00 

 

 

  



BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1   Deskripsi Umum Perusahaan 

Nama perusahaan :  JAYA COMPUTER 

Tanggal berdiri :  2 Juni 2012 

Alamat   :  Jalan brigjen katamso mall simpur center lt3, 

      Tanjung karang pusat, kota Bandar lampung,lampung 

   35127 

Jenis perusahaan :  Perseorangan 

Bidang   :  penjualan komputer, laptop, printer,assesoris serta service 

 

2.2    Sejarah Perusahaan 

Berdirinya perusahaan Jaya Computer di Simpur Center tidak lepas dari 

sejarah Ibu Eli Novitasari selaku perintis dan pendiri toko Jaya Komputer 

tersebut. Berawal dari modal nol. Ibu Novi berkeinginan untuk mengangkat 

dirinya dan kehidupan keluarganya yang termasuk ekonomi standar. 

Perjalanan karirnya diawali dengan menjadi customer service disebuah 

PT.Acer Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang didapat, dia 

mencoba menjadi marketing disebuah perusahaan CV Basic Komputer Grup. 

Dalam usahanya untuk memasarkan komputer/laptop tersebut dia mengalami 

hambatan dan tantangan. Dia harus mampu bersaing dengan marketing lainnya. 

Seiring berjalannya waktu dia mendapat kepercayaan dari pemilik CV Basic Grup 

untuk mengelolah salah satu toko yang dia miliki, adapun tugas yang dia pegang 

selama dia mengelolah yaitu melakukan stok barang, jual-beli produk 

komputer/laptop,printer,assesoris serta melakukan pembukuan setiap harinya dan 

Hal-hal yang berkaitan untuk memajukan toko tersebut. 

Setelah beberapa tahun untuk bekerja dan merasa sudah cukup mendapatkan 

ilmu dan pengetahuan dalam bidang penjualan, dia memberanikan diri untuk 

membuka toko sendiri. 



Tetapi berkat kegigihan dan keinginan yang kuat maka dia mampu 

mengumpulkan modal sedikit demi sedikit untuk mendirikan sebuah toko 

komputer, maka pada tanggal 2 Juni 2012 berdirilah toko JAYA COMPUTER 

yang bergerak dibidang penjualan computer/laptop, printer dan asessoris laptop 

serta service komputer/laptop dan printer. 

Perusahaan Jaya Computer masih termasuk perusahaan kecil dan 

berproduksi masih dibawah kapasitas produksi yang dimilikinya. Berkat 

ketekunan dan keuletan pemilik perusahaan dalam meningkatkan usahanya,maka 

perusahaan dapat berkembang dengan baik dan permintaan konsumen terhadap 

komputer/laptop dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sejauh ini dia selalu 

berbagi pengalaman kepada pegawainya. 

 

2.3  Visi dan Misi Perusahaan 

Berikut terdapat visi dan misi perusahaan : 

Visi perusahaan : 

Memberi solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan serta 

kebutuhan masyarakat dalam perlengkapan perangkat keras alat-alat 

komputer(hardware) dan perangkat lunaknya (software). 

 

Misi perusahaan : 

1. Menyediakan produk terbaik untuk pelanggan. 

2. Melakukan pelayanan bagi pelanggan dengan ramah dan sopan. 

3. Tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan konsumen. 

 

2.4  Tujuan Perusahaan 

Adapun tujuan didirikannya perusahaan ini adalah : 

1. Berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan. 

2. Memberdayakan SDM yang ada di sekitar perusahaan tersebut untuk 

dipekerjakan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan memperoleh 

tambahan penghasilan. 

 

 



2.5 Logo Perusahaan 

Berikut logo perusahaan Jaya Computer dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

Sumber : Jaya Computer 

 

Logo tersebut mempunyai arti yaitu: 

1. Kata JC yang berarti singkatan dari Jaya Computer. 

2. Warna merah pada tulisan “J” yang artinya kekuatan, ketertarikan, aksi dan 

gairah dalam bekerja, warna merah pada logo Jaya Computer sangat 

berpotensi untuk memberikan energi kepada konsumen untuk melakukan aksi 

positif atas produk yang ditawarkan hingga akhirnya konsumen membeli. 

3. Warna biru pada huruf “C” menunjukan bahwa Jaya Computer itu handal 

dibidangnya dan dapat dipercaya sebagai solusi permasalahan IT. 

4. Warna hitam pada Logo Jaya Computer itu berarti mampu bertahan dan kuat 

dalam semua jenis persaingan. 

5. Lingkaran memiliki makna bahwa Jaya Computer bergerak secara dinamis 

dalam melakukan service. 

6. Persegi panjang pada logo Jaya Computer yang berarti bekerja dengan jujur 

dalam melakukan pelayanan kepada konsumen. 

 

2.6  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi Jaya Computer dapat dilihat dari adanya garis wewenang 

langsung dari atasan sampai bawahan. Hubungan antara atasan dan bawahan 

bertanggung jawab kepada atasan. Adapun bentuk struktur organisasi Jaya 

Computer dapat dilihat  pada Gambar 2.2 sebagai berikut : 



 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Jaya Computer 

Sumber : Jaya Computer 

 

Berikut mengenai penjelasan dari bagian-bagian tersebut : 

PIMPINAN 

Pimpinan dan pemilik Perusahaan Jaya Computer, adapun tugasnya : 

a. Memimpin para pelaku organisasi perusahaan sehingga perusahaan 

dipastikan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disyahkan oleh 

pemilik perusahaan. 

b. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perusahaan. 

c. Bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas untuk kepentingan 

perusahaan. 

d. Menetapkan struktur organisasi dan uraian tugasnya. 

e. Menetapkan kebijakan-kebijakan dan membuat aturan kepegawaian. 

f. Mengangkat dan memberhentikan pekerja. 

 

TEKNISI 

Seorang teknisi laptop dan printer adalah seseorang yang mengkhususkan diri 

dalam perbaikan pemeliharaan instalansi dan peralatan laptop dan printer. Adapun 

tugasnya : 



a. Memeriksa laptop dan printer untuk menentukan apa masalahnya, mecari 

bagian yang rusak, komponen terbakar atau hal lainnya. Setelah 

mendiagnosis masalah, teknisi dapat memperbaiki unit atau mengganti 

bagian yang rusak dengan yang baru. 

b. Melakukan install windows dan program standar pada laptop dan 

memperbaiki printer yang rusak. 

 

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 atau dengan cara penjualan 

secara online menggunakan situs online yang tersedia seperti : OLX, buka 

lapak dan lain-lain. 

d. Rekap data penjualan 

Data hasil penjualan haruslah direkap dengan benar, karena data penjualan 

merupakan hal yang sangat penting bagi seorang marketing untuk dapat 

menentukan target penjualan selanjutkan. 

 

 

 

 



KEUANGAN 

Adapun tugas dari bagian keuangan sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan, serta 

pembayaran mengenai hutang ataupun piutang. 

b. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, 

serta mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan 

penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan 

operasional perusahaan. 

c. Mengontrol pelaksanaan untuk memastikan semua proses dan transaksi 

keuangan berjalan dengan tertib dan teratur. 

 

KEAMANAN 

Adapun tanggung jawab bagian keamanan sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pengamanan secara menyeluruh didalam lokasi kerja. 

b. Melaporakan setiap adanya kejadian yang terjadi di dalam perusahaan. 

c. Menjaga dan memelihara barang dan asset perusahaan. 

 

 

2.7  Kegiatan Umum Perusahaan 

Kegiatan umum yang dilakukan di JAYA COMPUTER antara lain: 

1. Melakukan penjualan laptop/computer, assesoris dan printer. 

2. Melakukan service laptop dan printer. 

3. Melakukan pembelian dan order barang. 

4. Melakukan stok opname barang setiap akhir bulan. 

5. Melakukan retur barang. 

6. Melakukan klaim garansi. 

7. Melakukan pembukuan penjualan setiap hari. 

8. Melakukan pembukuan untuk menghitung laba-rugi setiap akhir bulan. 

9. Membuat laporan penggajian para pegawai. 

10. Melakukan resonden perhitungan barang setiap awal bulan. 

 

  



BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1  PELAKSANAAN PKL  

SAYU PUTU NIASIH,  NPM 15311632 

3.2  BIDANG KERJA 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Jaya Computer dilaksanakan 

selama kurang lebih dua bulan dimulai dari tanggal 16 April 2018 sampai tanggal 

09 Juni 2018. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Perusahaan terkait 

karena penulis bekerja di perusahaan tersebut dengan jabatan sebagai Marketing. 

Selama melakukan kegiatan PKL di Jaya Computer, Pekerjaan yang dilakukan 

penulis adalah sebagai berikut : 

11. Melakukan penjualan laptop, assesoris dan printer. 

12. Melakukan service laptop. 

13. Melakukan pembelian dan pemesanan barang. 

14. Melakukan stok opname barang setiap akhir bulan. 

15. Melakukan retur barang. 

16. Melakukan klaim garansi laptop. 

17. Melakukan pembukuan penjualan setiap hari. 

18. Melakukan responden perhitungan barang setiap awal bulan. 

 

3.3  PELAKSANAAN KERJA 

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di Jaya Computer yaitu : 

1. Melakukan penjualan laptop, assesoris dan printer. 

Penjualan laptop, assesoris dan printer dilakukan secara langsung kepada 

customer dengan cara menunjukan sebuah brosur yang terdapat merk, 

spesifikasi dan harga laptop, namum penjualan juga dilakukan secara online 

yaitu memasarkan produk menggunakan aplikasi OLX. Strategi penjualan 

juga dilakukan agar penjualan mencapai target yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 



Berikut brosur laptop yang digunakan saat melakukan penjualan secara 

langsung kepada pelanggan, terdapat merk, spesifikasi, harga dan bonus 

assesoris laptop, dapat dilihat pada gambar 3.1 : 

 

Gambar 3.1 brosur laptop 

 

Selanjutnya penjualan yang dilakukan secara online pada aplikasi OLX, 

didalam iklan tersebut dirinci secara detail tentang spesifikasi, harga dan 

kendala laptopnya, dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut : 

 

Gambar 3.2 iklan OLX 



Berikut kegiatan operasional pelanggan yang ingin membeli laptop dan 

mengecek kondisi laptop secara langsung, dapat dilihat pada gambar 3.3 : 

 

Gambar 3.3 operasional pelanggan 

 

2. Melakukan service laptop. 

Service laptop yang sering penulis lakukan yaitu instal windows seperti 

windows 7 dan 10, menginstal program standart, upgrade RAM, mengganti 

keyboard dan mengganti spearpart lainnya. Berikut yang penulis sering 

lakukan saat service laptop : 

a. Pergantian spearpart LCD harus diperhatikan ukuran layar dalam satuan 

inchi, apakah berukuran 10”, 11,6” atau 14”. Memperhatikan kecerahan 

monitor dan port monitor apakan connector support untuk laptop tersebut 

atau tidak, dapat dilihat pada gambar 3.4 berikut : 

 

Gambar 3.4  pergantian spearpart LCD laptop 



b. Melakukan instal windows  dan program standar sesuai dengan permintaan 

pelanggan apakah ingin menggunakan windows 10, 8 atau 7 serta program 

standar yang harus dilengkapi. Proses instal windows dan program standar 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.5 proses install windows 

 

Gambar 3.6 proses install program standar 

 

Berikut adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan service laptop dan 

printer. Dapat dilihat pada gambar 3.7 : 

 

Gambar 3.7 peralatan service 



3. Melakukan pembelian dan pemesanan barang. 

Melakukan pembelian dan pemesanan barang disini maksudnya, melakukan 

pembelian dan pemesanan barang dilakukan saat stok barang mulai berkurang 

atau habis. Pembelian dan pemesanan barang dilakukan dengan pembelian 

secara langsung kepada supplier atau datang langsung ketempat supplier 

dengan pembayaran secara cash, sedangkan pemesanan barang dilakukan 

dengan cara memesan barang kepada supplier, biasanya terdapat kurir dari 

supplier yang datang ke Jaya Computer kemudian penulis mengisi form 

pemesanan yang diberikan oleh kurir tersebut, setelah mengisi form 

pemesanan barang apa yang ingin dipesan maka dalam waktu beberapa hari 

barang yang dipesan akan diantar oleh kurir tersebut dengan pembayaran 

tempo waktu dalam seminggu. 

4. Melakukan stok opname barang setiap akhir bulan. 

Stok opname disini masih dilakukan secara manual yaitu masih menggunakan 

buku yang digaris secara manual dan ditulis secara manual, karena belum 

terdapat sistem untuk melakukan stok opname, adapun langkah-langkah untuk 

melakukan stok opname : 

a. Pertama yang harus dilakukan adalah persiapan stok opname yaitu dengan 

menghentikan seluruh pergerakan barang seperti : pemberitahuan kepada 

supplier supaya tidak mengirimkan barang, menghentikan semua transaksi 

atau pergerakan barang dan stok opname, disini biasanya dilakukan pada 

pagi hari sebelum terjadinya transaksi. Mempersiapkan alat tulis yang 

akan digunakan dalam melakukan stok opname yang sudah digaris terlebih 

dahulu, dalam buku stok opname terdapat kolom Nomor, nama barang, 

Qty, harga satuan dan jumlah. 

b. Saat melakukan stok opname lakukan perhitungan fisik dengan cermat dan 

teliti sehingga tidak terjadi kesalahan. Kemudian tulis semua nama barang 

yang masih tersisa. 

c. Setelah semua barang sudah ditulis kemudian hitung total keseluruhan 

harga satuan barang. 

d. Dan terakhir adalah laporkan hasil stok opname kepada pimpinan. 

 



5. Melakukan retur barang. 

Retur barang adalah pengembalian barang dari pelanggan kepada perusahaan 

dengan ketentuan garansi yang ditetapkan atau diberikan oleh perusahaan. 

Biasanya terjadi pada asssesoris laptop. Beberapa merk asssesoris memiliki 

kebijakan pengembalian barang yang tidak berubah, yaitu menerima 

penukaran barang dengan nilai yang serupa atau lebih rendah. Jika pelanggan 

ingin menukar barang yang dibeli dengan barang yang harganya lebih mahal, 

maka pelanggan bisa membayar kekurangannya. Dengan ketentuan barang 

tidak cacat fisik (packingan tidak rusak dan tidak lecet), tidak terkena air, 

terjatuh dan terbakar. Intinya, dalam retur barang penjual tidak akan 

mengembalikan kelebihan uang pelanggan meski barang yang pelanggan tukar 

harganya lebih mahal. Dengan batasan waktu penukaran paling lama 7 hari, 

jika lebih dari 7 hari dan pelanggan tidak membawa nota pembelian penjual 

tidak melayani retur barang. Gambar berikut dilakukan saat rekap ulang 

assesoris apa saja yang harus diretur dan pembuatan nota untuk tanda terima 

retur. 

 

Gambar 3.8 pembuatan nota tanda terima retur 

 

6. Melakukan klaim garansi laptop. 

Klaim garansi adalah garansi yang ditetapkan atau diberikan oleh distributor 

resmi seperti service center acer, asus, APK dan v-gen center. Klaim garansi 

laptop dilakukan jika terdapat pelanggan yang ingin melakukan klaim garansi 

karena laptopnya mengalami kerusakan yang harus diperbaiki, klaim garansi 



disini hanya untuk merk laptop tertentu seperti merk : acer, asus, HP, axioo 

dan dell. Cara untuk melakukan klaim garansi adalah : 

a. Pertama cek terlebih dahulu laptop tersebut dan tanyakan kerusakan laptop 

tersebut apa, jika kerusakan dengan kesalahan pengguna seperti pecah 

LCD laptop itu tidak dapat dilakukan klaim garansi. 

b. Meminta nota pembelian kepada pelanggan dan mencatat merk, tipe laptop 

dan serial number. 

c. Setelah itu buatkan tanda terima kepada pelanggan berupa nota baru yang 

tertulis klaim garansi, pelanggan dapat memberi nama dan no.telp yang 

dapat dihubungi. 

d. Terakhir mengenai kerusakan dan waktu klaim garansi akan 

dikonfirmasikan kepada pelanggan. 

 

7. Melakukan pembukuan penjualan setiap hari. 

Pembukuan penjualan dilakukan setiap hari pada saat perusahaan sudah tidak 

melakukan transaksi, langkah dalam melakukan pembukuan penjualan harian 

adalah menghitung total penjualan, total pengeluaran dan total keuntungan, 

jika perusahaan menjual barang perusahaan lain maka transaksi tersebut tetap 

dimasukan ke dalam pembukuan namun harga modal barang tersebut 

dimasukan pada bagian pengeluaran. Setelah semua sudah dihitung kemudian 

hitung total omset perharinya dengan cara total penjualan dikurangi dengan 

total pengeluaran maka akan diketahui omset perharinya. Pembukuan 

penjualan ini dilakukan agar pimpinan mengetahui omset dan keuntungan 

perharinya.  

 

8. Melakukan responden perhitungan barang setiap awal bulan. 

Responden perhitungan barang diberikan pada setiap perusahaan komputer 

oleh pusat asssesoris agar mengetahui tingkat kepuasan dan barang apa saja 

yang paling laris disetiap bulannya. Responden perhitungan barang dilakukan 

dengan cara mengisi formulir yang sudah terdapat nama barang, kode barang, 

jumlah jual dan harga jual. Dapat diisi barang apa saja yang sudah terjual pada 



bulan ini, jumlah yang terjual berapa unit/pcs dan harga jualnya berapa. 

Berikut formulir responden perhitungan dapat dilihat pada gambar 3.9 : 

 

Gambar 3.9 responden perhitungan barang 

 

3.4  KENDALA YANG DIHADAPI 

Dalam melakukan suatu pekerjaan dalam Perusahaan kita harus mengetahui 

terlebih dahulu sistem dan cara kerja instantsi atau perusahaan tersebut agar kita 

dapat bekerja lebih terarah dan maksimal. Dalam pekerjaan, penulis ditempatkan 

di Bagian Marketing. 

Adapun kendala yang dihadapi penulis selama bekerja : 

1. Pada pembuatan laporan stok opname masih dilakukan secara manual 

menggunakan buku yang harus digaris dan ditulis secara manual. Seringkali 

terjadi kesalahan dalam membuat garis, menghitung total keseluruhan harga 

barang dan sulitnya mencari harga barang karna harus mencari buku dan 

membacanya satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

2. Sulitnya mencari nota transaksi utang atau piutang karena tempat nota 

transaksi   utang dan piutang yang  tidak teratur dan tertata dengan rapi, nota 

hanya diletakkan di sebuah kotak dan tercampur antara nota utang dan 

piutang. 



3. Sering terjadi barang milik perusahaan tertukar dengan barang perusahaan 

lain, sehingga terjadi kecurangan yang dapat merugikan perusahaan karena 

barang perusahaan lain belum tentu mempunyai kualitas yang sama. 

4. Strategi promosi suatu barang dan jasa yang kurang efektif dan kurang 

lengkap, perusahaan hanya melakukan promosi secara online menggunakan 

aplikasi OLX. 

5. Sering terjadi pelanggan mengeluh tentang windows 10 yang biasanya masa 

trial windows 30 hari harus diintal ulang kembali atau harus di update 

menggunakan internet, sehingga harus membutuhkan wifi atau kuota yang 

banyak dalam update windows. 

 

3.5  CARA MENGATASI KENDALA 

1. Menurut Sugiana (2003,p24) Stok Opname adalah pemeriksaan stok fisik 

yang tersedia (digudang) dan membandingkannya dengan stok yang tercatat, 

stok opname dilakukan sebulan sekali pada akhir bulan. Tujuan utama stok 

opname adalah untuk memperbaharui sekaligus mencocokan catatan 

pembukuan yang ada dengan jumlah stok barang. 

Stok opname dapat dilakukan menggunakan Microsoft excel karena pada 

Microsoft Excel kita tidak perlu membuat garis hanya saja mengatur baris dan 

kolomnya, menghitung total keseluruhan harga barang dapat menggunakan 

rumus yang tersedia di Microsoft Excel sehingga kecil kemungkinan terjadi 

kesalahan, pencarian harga barang dapat menggunakan cara cepat yaitu 

menggunakan CTRL+F sehingga akan muncul kotak dialog Find and Replace 

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. 



Berikut contoh format stok opname pada Microsoft Excel dapat dilihat pada 

gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Format Stok Opname 

 

Tampilan kotak dialog Find and Replace dapat dilihat pada gambar 3.11 

berikut. 

 

Gambar 3.11 Tampilan Find and Replace 

 

Laporan atau data stok opname dapat disimpan ke hardisk external, driver 

jaringan, google drive atau disket agar jika terjadi human eror atau kerusakan 

pada komputer data masih bisa dibackup atau dicopy. 



2. Dengan cara mengarsipkan nota/bukti transaksi secara sistematis agar 

mempermudah dalam pencarian nota/bukti transaksi utang maupun piutang, 

Memisahkan nota utang dan nota piutang pada tempat yang berbeda. 

Menurut Indra Bastian (2007:27) transaksi adalah pertemuan antara dua belah 

pihak (penjual dan pembeli) yang saling menguntungkan dengan adanya 

data/bukti/dokumen pendukung yang dimasukkan ke dalam jurnal setelah 

melalui pencacatan. 

Menurut Gie (1996:118) dalam bukunya Administrasi Perkantoran Modern 

berpendapat bahwa, arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara 

sistematis agar setiap diperlukan dapat ditemukan secara cepat dan tepat. 

Menurut Sedarmayanti (2008:55) menyatakan bahwa kearsipan adalah 

kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis 

dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan 

ekonomis. Bukti transaksi merupakan arsip yang penting bagi perusahaan. 

Oleh karena itu, penyimpanannya harus tertib agar mudah dicari apabila 

dibutuhkan dan agar tidak mudah rusak.  

Cara penyimpanan atau mengarsipkan nota/bukti transaksi yang baik adalah 

sebagai berikut : 

a. Urutkan tanggal transaksi. Mulailah dari tanggal yang termuda/nomor 

dikeluarkannya bukti transaksi. 

b. Apabila transaksi sering terjadi, pisahkan berdasarkan nama. 

c. Simpanlah nota/bukti tersebut ke dalam map arsip, dan tulis judulnya pada 

halaman sampul untuk memudahkan dalam mencarinya. 

d. Simpan map tersebut dalam lemari arsip (filling cabinet)atau rak penyortir. 

e. Bukti transaksi yang sudah tidak digunakan lagi dapat dipindahkan ke 

gudang arsip atau secara berangsur-angsur dimusnahkan. 

Berikut ini adalah peralatan yang membantu dalam pengelompokan dan 

penyimpanan bukti transaksi : 

a. Stapler (hecht machine stapler), Alat ini tediri dari penjepret (stapler) dan 

pembuka isi stapler. 

b. Pelubang Kertas ( punched card machine/perforator), digunakan untuk 

melubangi pinggiran kertas agar dapat dimasukan dalam map snelhecter. 



c. Mesin pemotong kertas (paper cuter/guillotine), Mesin ini digunakan 

untuk memotong kertas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. 

d. Lemari arsip (filling cabinet) Yaitu tempat meyimpan nota/bukti transaksi 

yang terdiri dari laci-laci secukupnya. 

e. Rak penyortir yaitu tempat arsip-arsip yang disortir sebelum dimasukan ke 

dalam folder masing-masing. 

 

3. Agar barang tidak tertukar dengan barang perusahaan lain , solusinya dapat 

menggunakan suatu kode barang yang dapat ditulis atau ditempel 

menggunakan label pada barang, sehingga kecil kemungkinan terjadinya 

kecurangan yang dapat merugikan pemilik barang. Sebagai contoh dapat 

menggunakan kode berikut : 

B A J U S O N K E T 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Maksudnya : 

Angka “1” kita rubah menjadi huruf “B”. 

Angka “2” kita rubah menjadi huruf “A” dan seterusnya, sampai “0” kita 

rubah menjadi huruf  “T”. 

Misalkan kita beli barang OTG dengan harga Rp. 38.000,- maka dibawah 

label jual bisa kita tambahkan kode “JK” yang artinya “J” itu “3” dan “K” itu 

“8” berarti “38”. 

Dan kata BAJUSONKET tersebut dapat diganti sesuai dengan ketentuan pada 

perusahaan, asalkan terdiri dari sepuluh huruf dan jangan sampai terdapat 

huruf yang sama, karena akan sulit untuk menafsirkannya. 

 

4. Strategi promosi dapat dilakukan dengan membagikan brosur kepada 

masyarakat yang bertujuan untuk mengiklankan barang atau jasa agar lebih 

dikenal oleh banyak orang dapat dilakukan di tempat-tempat umum serta 

dapat mempromosikan melalui aplikasi instagram yang lebih banyak 

penggunanya. 

Menurut Fandy Tjiptono pada buku strategi pemasaran, strategi promosi 

penjualan adalah perencanaan aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka 



peningkatan permintaan dari para konsumen untuk meningkatkan volume dan 

omset penjualan. 

Tujuan strategi promosi penjualan secara umum adalah meningkatkan 

permintaan, merangsang pembelian kembali, meraih para konsumen baru, 

memberi pengaruh terhadap pembelian produk baru serta menyaingi strategi 

promosi penjualan yang dilakukan pesaing. 

Program-program yang dapat dilakukan dalam aktivitas strategi promosi 

penjualan untuk menarik perhatian konsumen seperti memberikan bonus 

lengkap pada pembelian laptop, kombinasi berbagai penawaran, diskon pada 

produk terbaru dan memberikan voucher bagi pelanggan yang selalu membeli 

barang diperusahaan. 

 

5. Jika windows 10 sudah trial maka cara mengatasinya tidak harus diinstal 

ulang kita dapat menggunakan aplikasi MSPico untuk aktivasi secara 

permanen. Namun jika windows 10 yang baru diinstal agar tidak trial atau 

tidak meminta untuk diupdate langkah pertama yang harus kita lakukan adalah 

mematikan automatic update, kemudian ketik services pada pencarian maka 

akan muncul seperti gambar 3.10 berikut : 

 

3.12 Tampilan services 

 



Selanjutnya pilih windows Update, maka akan muncul seperti gambar 3.11 

 

Gambar 3.13 Tampilan Windows Update Properties 

Pada bagian Startup type merupakan bagaimana awalnya service tersebut 

dijalankan dan berikut beberapa jenis dan penjelasan singkatnya : 

- Automatic (Delayed Start) : service windows otomatis hidup tapi dengan 

penundaan waktu tertentu setelah masuk windows. 

- Automatic : service windows akan otomatis dijalankan saat masuk ke 

windows. 

- Manual : anda harus mengaktifkan service secara manual untuk bias 

digunakan. 

- Disabled : service akan dimatikan. 

Kemudian pilih manual dan klik stop agar windows tidak melakukan update. 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di Jaya Computer, maka 

penulis menyimpulkan bahwa selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

selama 50 hari dengan berbagai kegiatan rutin. Adapun kegiatan rutin yang 

dilakukan : 

1. Pada bagian penjualan, penulis dapat mengetahui bagaimana sistem penjualan 

laptop, assesoris dan printer, sebelum barang tersebut dijual perusahaan 

melakukan pembelian dan pemesanan barang kepada supplier, sistem 

penjualan tersebut dilakukan secara langsung kepada pelanggan dan secara 

online dengan memasarkan melalui aplikasi OLX. 

2. Pada bagian tehnisi, penulis dapat mengetahui bagaimana cara memperbaiki 

laptop yang rusak dan  mengganti spearpart yang rusak/tidak berfungsi seperti 

mengganti keyboard laptop yang rusak harus mengetahui jenis keyboard dan 

tipe laptop apakah slot keyboardnya sama atau tidak, penulis juga mengetahui 

bagaimana cara melakukan install windows agar tidak trial serta install 

program standart.  

3. Pada bagian pembukuan harian, penulis dapat mengetahui bagaimana sistem 

pembukuan yang ada di perusahaan Jaya Computer sehingga dapat 

mengetahui omset dan keuntungan perhari, serta dapat mengetahui barang apa 

saja yang sudah terjual. 

4. Pada bagian stok opname, penulis dapat mengetahui bagaimana cara 

melakukan stok opname di perusahaan Jaya Computer, dari awal perhitungan 

persediaan barang sampai total keseluruhan harga satuan barang. 

5. Pada bagian klaim garansi laptop, penulis dapat mengetahui bagaimana cara 

melakukan klaim garansi laptop ke service center, baik itu laptop baru atau 

second. 

 

 

 



Dari kegiatan yang dilakukan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Penulis dapat menerapkan teori dan praktek yang didapat diperkuliahan yang 

diterapkan didunia kerja. Contohnya dapat melakukan service laptop, 

melakukan pembukuan dan stok opname. 

2. Dengan adanya PKL tersebut maka dapat memberikan pelatihan kepada 

penulis agar mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja. 

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 ke dalam dunia kerja nyata dan manambah wawasan penulis dalam 

berinteraksi ke dalam dunia kerja. Contohnya mengoprasikan Microsoft 

Office, Troubleshooting dan kearsipan. 

  

4.2 Saran 

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

penulis memberikan sedikit saran pada pihak Jaya Computer secara umum dan 

khusus pada bagian penjualan, tehnisi, pembukuan harian dan stok opname. 

Adapun saran yang penulis berikan untuk perusahaan : 

1. Pada bagian penjualan, penulis menyarankan saat melakukan pembuatan nota 

perlu dibutuhkan sistem agar tidak terjadi kecurangan dalam pemberian harga. 

2. Pada bagian tehnisi, penulis menyarankan agar lebih cepat dalam melakukan 

perbaikan laptop, perlu lebih lengkap alat untuk memperbaiki dan mendeteksi 

kerusakan laptop agar pelanggan tidak terlalu lama menunggu, karena sering 

terjadi pelanggan yang komplain tentang terlalu lamanya perbaikan laptop 

sehingga menimbulkan spearpart yang tertukar antara laptop satu dengan 

laptop yang lain. 

3. Pada bagian pembukuan harian, penulis menyarankan agar menggunakan 

sistem dalam melakukan pembukuan harian agar tidak terjadi salah 

perhitungan dan tidak terjadi kecurangan dalam penjualan. 

4. Pada bagian stok opname, penulis juga menyarankan saat melakukan stok 

opname menggunakan sistem Microsoft excel karena lebih mudah dan cepat 

serta saat menghitung total keseluruhan harga satuan barang tidak terjadi 



kesalahan karena sudah menggunakan rumus yang tersedia pada Microsoft 

Excel. Jika secara manual maka akan membutuhkan banyak buku, pena, dll 

sehingga membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Menurut Saiful bahri, Microsoft Excel bisa menjadi alat yang sangat beguna 

untuk usaha kecil, terutama jika tahu bagaimana menggunakannya untuk 

manfaat terbaiknya. Salah satu manfaat terbaik dari Microsoft Excel adalah 

mengurangi tenaga kerja manual. 

Namun jika perusahaan Jaya Computer semakin berkembang dan menjadi 

perusahaan yang besar pada laporan stok barang dan persediaan barang dapat 

menggunakan aplikasi persediaan barang yang lebih bagus. 

 

Adapun saran untuk mahasiswa : 

1. Pentingnya pengumpulan dokumentasi kegiatan yang dilakukan saat Praktik 

Kerja Lapangan 

2. Mahasiswa yang ingin melakukan PKL di Jaya Computer harus mampu 

menguasai Kearsipan. 

3. Mahasiswa yang ingin melakukan PKL di Jaya Computer harus memiliki 

keahlian dibidang Microsoft Office, khususnya Ms. Excel, dan 

Troubleshooting. 
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