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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Praktek kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, 

kemampuan dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa dibangku kuliah. 

Dengan mengikuti praktek kerja lapangan diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan 

diri memasuki dunia kerja yang sebenarnya.  

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu kegiatan yang harus di 

laksanakan oleh mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di instansi atau 

perusahaan sebagai salah satu syarat yang harus di penuhi untuk  menyelesaikan 

pendidikan Strata satu (S1) Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia. Melalui pembekalan praktik kerja 

lapangan,dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang berkaitan dengan 

dunia kerja yang sebenarnya, seperti materi pembekalan troubleshooting yang 

mempelajari tentang penanganan masalah pada komputer, materi pembekalan 

desaingrafis, korespondensi, cara beretika dengan baik, pembuatan web, 

penggunaan aplikasi Microsoft Office. Materi pembekalan tersebut dapat 

diterapkan dalam praktiknya sehingga teori-teori tersebut dapat di laksanakan 

dengan baik. Dalam hal ini PKL dilaksanakan di PT  Sumber Trada Motor Bandar 

Lampung, yang merupakan perusahaan swasta bidang otomotif, sparepart dan 

penjualan kendaraan bermotor. Penulis memilih tempat PKL pada PT  Sumber 

Trada Motor karena perusahaan ini termasuk perusahaan yang memiliki penjualan 

kendaraan motor dengan basis harga yang cukup tinggi. Dibutuhkan sistem 

penjualan yang baik, aman dan akurat dari setiap data penjualan barang yang akan 

dikeluarkan di setiap transaksinya. Setiap transaksi yang berhubungan dengan 

data konsumen serta barang yang akan dikeluarkan harus sesuai dengan barang 

yang ada. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melaksanakan PKL di 

perusahaan tersebut. Dimana dengan perkembangan perekonomian yang ada serta 

fasilitas dalam memenuhi kebutuhan hidup, ada berbagai cara yang bisa dilakukan 

para konsumen dalam memenuhi kebutuhuan sosialnya dalah satunya dalam 

pembelian kendaraan bermotor. 

 

PT  Sumber Trada Motor menerima pembelian secara cash dan kredit dalam 

penjualannya. Lebih spesifiknya dalam penjualannya ini berhubungan dengan 

data konsumen, pengadaan barang di gudang, serta penyelarasan data yang akan 

diinput dalam pelaporan penjualan barang yang dikeluarkan. Dengan ini 

menunjukan bahwa prosedur PT Sumber Trada Motor dalam hal penjualan 

barangnya memiliki basis data yang baik dalam penginputannya.  
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1.2. Tujuan Pelaksanaan PKL 

Tujuan dilaksankannya PKL ini adalah : 

1. Menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama perkuliahan untuk 

mempraktekan pengelolaannya  langsung dalam dunia kerja pada PT 

Sumber Trada Motor. 

2. Meningkatkan kemampuan calon lulusan dalam melaksanakan tugasnya 

menyelesaikan permasalahan dalam pekerjaan. 

3. Untuk mengetahui alur atau prosedur sistem penjulan dan pengeluaran 

barang, serta memecahkan permasalahan yang ada pada PT Sumber Trada 

Motor. 

 

1.3.  Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan dalam pelaksanaan kegiatan PKL ini sebagai berikut: 

 

1. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama    

perkuliahan dan mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi Universitas 

Kegiatan PKL ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana jalinan 

komunikasi yang baik antara Universitas Teknokrat Indonesia dengan 

perusahaan yang bersangkutan. 

3. Bagi Perusahaan 

Untuk mewujudkan peran serta perusahaan dalam peningkatan  sumber 

daya manusia melalui lembaga pendidikan dan menjadi perbaikan sistem 

kerja yang ada di perusahaan.  

1.4.  Tempat PKL 

 Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis 

di PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung, yang  beralamat  Jl. Ahmad 

Yani no 44, Tanjungkarang, Bandar Lampung, Lampung, 35213. Telepon 

(0721) 258499.  Website : www.kawasaki-motor.co.id 

http://www.kawasaki-motor.co.id/
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Gambar 1.1 Kantor PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung 

Sumber : www.kawasaki-motor.co.id 

 

 Denah lokasi atau letak dari suatu tempat. Dibawah ini merupakan denah 

dan jarak tempuh dari Universitas Teknokrat Indonesia ke lokasi Kantor      

PT Sumber Trada Motor no 44, Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. Berdasarkan sumber yang tertera, jarak tempuh 

tercepat untuk ke lokasi Kantor PT Sumber Trada Motor membutuhkan waktu 

sekitar 30 menit dari Universitas Telnokrat Indonesia. 

 

Gambar 1.2 Denah Kantor PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung 

Sumber : Google Map 

 

 

 

 

http://www.kawasaki-motor.co.id/
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1.5. Jadwal Waktu Pelaksanaa PKL 

 Melaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada semester genap tahun 

2018/2019 selama kurang lebih 2 (dua) bulan di mulai pada tanggal 16 juli 2018 

sampai dengan 08 September 2018. Selama melaksanakan PKL ini penulis tetap 

melangsungkan perkuliahan. Kegiatan PKL disesuaikan dengan jam kerja 

operasional Kantor PT Sumber Trada Motor, setiap hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu jam masuk kantor pukul 08.30 sampai dengan 16.30. Sebelum 

melaksanakan PKL penulis sebelumnya sudah bekerja di PT Sumber Trada Motor 

selama 2(dua) tahun. Untuk itu penulis tidak melakukan pembekalan PKL dan 

ujian pembekalan PKL yang diadakan oleh Universitas Teknokrat Indonesia. 

Tabel 1.1 Jam Operasional Kerja 

HARI JAM KERJA JAM ISTIRAHAT 

Senin 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Selasa 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Rabu 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Kamis 08.30 s/d 16.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Jum‟at 08.30 s/d 16.30 WIB 11.30 s/d 13.00 WIB 

Sabtu 08.30 s/d 14.30 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 

Minggu 08.00 s/d 16.00 WIB 12.00 s/d 13.00 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Kawasaki memang dikenal sebagai perusahaan pembuat kapal, lokomotif, 

pesawat, motor dan misil. Tahun 1878 Shozo Kawasaki mendirikan Kawasaki di 

Tokyo sebagai perusahaan pembuat kapal. Tahun 1881 Kawasaki Hyogo Shipyard 

berdiri di Hyogo, di tahun 1896 merger dengan Tsukigi Shipyard dan membentuk 

Kawasaki Shipyard Corp. Selama Perang Dunia II, Kawasaki memproduksi kapal 

selam dan supertanker. Setelah perang Dunia II, pihak Sekutu memisahkan divisi 

pembuat baja Kawasaki dan menjadi Kawasaki Steel Corporation. Di tahun 1949, 

Kawasaki memutuskan untuk memasuki industri motor dengan memproduksi 

engine motor.  

Kawasaki membuat motor 60cc 2 stroke, 150cc dan 250cc 4 stroke dengan 

mengadopsi teknologi BMW Jerman, dimana dulunya telah mempunyai 

kerjasama dengan BMW di bidang industri pesawat terbang. Tahun 1954, 

Kawasaki Motorcycles memproduksi motor utuh dengan nama Meihatsu. Pada 

saat yang bersama kawasaki juga memproduksi scooter. Namun, mereka sadar 

bahwa terasa berat untuk bersaing dengan „giant‟ industri scooter, pada saat itu 

Fuji Rabbit dan Mitshubishi Silver Pigeon. Sejarah Kawasaki Motor sendiri tidak 

bisa dipisahkan dengan Meguro Motorcycles. Meguro ini di Jepang dikenal 

sebagai “Senior” dibandingkan Honda, Yamaha dan Suzuki dan dianggap sebagai 

“King of Four Stroke”. Meguro memasuki industri motor Jepang di tahun 1937, 

dan mempunyai hubungan yang baik dengan pemerintah dan menerima order 

yang banyak terutama untuk kebutuhan militer. Motor pertama adalah Z97, 500cc 

rocker-valve yang dipengaruhi oleh motor Swiss Motosacoche. Motor ini cukup 

sukses dan terus diproduksi sampai tahun 1950-an. Di samping itu, Meguro juga 

memproduksi 250cc dan 350cc, single cylinder sebagaimana juga high 

performance twin cylinder. Twin Cylinder 650cc dan 500cc pun dibuat oleh 

Meguro sehingga dianggap sebagai senior. Di tahun 1960, Meguro diakusisi oleh 

Kawasaki dan ditahun 1962 menjadi Kawasaki Motorcycles. PT Kawasaki Motor 
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Indonesia didirikan pada tanggal 18 Februari 1994 sebagai perusahaan joint 

venture antara Kawasaki Heavy Industries, Ltd. – Jepang dengan salah satu 

perusahaan di Indonesia yaitu PT Sumber Selatan Nusa. Bisnis perusahaan 

bergerak dibidang kendaraan beroda dua dengan merek Kawasaki. Produksi 

pertama dimulai pada Maret 1995.diikuti dengan penjualan unit, spare part serta 

fasilitas servis. PT Kawasaki Motor Indonesia yang bertempat di Jl. Perintis 

Kemerdekaan Kelapa Gading, Jakarta Utara memiliki dua kegiatan utama yaitu 

merakit dan memproduksi komponen motor. Kapasitas produksi menghasilkan 

200.000 unit pertahunnya. Unit bisnis: industry otomotif, perakitan sepeda motor 

termasuk komponennya.  

Dengan mengacu pada filosofi “Marching On To Unlimited Improvement” 

semangat juang dan kerja sama yang kukuh anatara manajemen, pekerja, dan 

serikat buruh PT Kawasaki Motor Indonesia berencana untuk menjadi perusahaan 

terbaik dalam kualitas, produktivitas, dan disiplin. Untuk meraih target-target 

tersebut, beberapa upaya yang harus dilakukan secara berkesinambungan dengan 

cara : (1) Mengaplikasikan system produksi Kawasaki yang didasari oleh konsep 

“Just in time” dengan melakukan pengendalian visual untuk meminimalisir 

pekerjaan yang tidak bermanfaat dan mengatur persediaan barang dengan 

pemahaman alur  5 S yaitu (1) Seiri/Arrangemen, (2) Seiton/Order, (3) 

Seiso/Clean, (4) Seiketsu/Cleanliness, (5) Shitsuke/Dicipline. Prosedur standar 

operasi digunakan dalam proses komponen, sparepart motor dan trial, hal ini 

bertujuan agar memudahkan dalam maintaining. System On The Job Training 

dengan menempatkan para pekerja secara periodic ke KHI Japan yang bertujuan 

untuk menggarap skill/kemampuan para pekerja agar menjadi lebih baik lagi.     

PT Sumber Trada motor merupakan salah satu dari perusahaan ynag menjual 

kendaraan bermotor roda dua dengan harga yang mencakup tinggi. Perusahaan ini 

sudah berdiri diseluruh Indonesia. Kantor pusat PT Sumber Trada Motor berlamat 

di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia. Di 

Bandar Lampung terdiri dari 4 dealer Kawasaki dengan 1 kantor pusat dan 3 

kantor cabang. Penjualan kendaraan dilakukan secara cash dan kredit dengan 

kerja sama dengan berbagai kantor pembiayaan/leasing.   

https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_Gading,_Jakarta_Utara
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Gambar 2.1 Logo PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung                               

Sumber : www.kawasaki-motor.co.id 

PT Sumber Trada Motor memiliki Visi dan Misi Perusahaan sebagai berikut : 

2.1.1. VISI 

Adapun visi dari PT Sumber Trada Motor yaitu "Pada awal tahun 2009 ini 

Presiden Direktur kita, mr.Shigeyo Ikemoto, dengan tegas mencanangkan Kode 

Etik Perusahaan atau Tata Laksana Kerja Perusahaan sebagai bagian dari misi   

PT Kawasaki Motor Indonesia. Ada dua hal penting disini yang manajemennya, 

yaitu hal - hal tersebut harus dilalui ke seluruh Dealer Utama, sebagai keluarga 

besar Kawasaki, agar kita semua memiliki misi yang sama dalam bekerja. Mari 

kita berubah! "  

2.2.2. MISI 

Adapun misi dari PT Sumber Trada Motor sebagai berikut: 

1. Open mind - selalu berpandangan luas. berpikir dan bertindak untuk jangka 

panjang, dengan cara pandang yang global. 

2. Tantangan - hadapi segala tantangan yang sulit sekalipun secara langsung. 

mempunyai cita-cita yang tinggi dan tidak pernah takut untuk mencoba sesuatu 

yang baru secara positif.  

3. Dedikasi - selalu berbuat atas dasar aspirasi dan tujuan. bekerja menuju 

kesuksesan dengan mendedikasikan diri terhadap pekerjaan secara penuh.  

4. Integritas - raih kepercayaan dari rekan kerja dan lingkungan sekitar melalui 

etika kerja yang tinggi dan dengan menjadikan diri kita sebagai panutan.  

5. Profesional - selalu memperbaiki diri. bekerja dengan keinginan yang kuat 

untuk maju ke dasar ke-profesionalitas. 

http://www.kawasaki-motor.co.id/


8 
 

 

 2.2 Struktur Organisasi 

  Dalam suatu perusahaan terdapat berbagai kegiatan dikerjakan oleh seluruh 

karyawan, dalam menjalankan suatu kegiatan dalam perusahaan diperlukan suatu 

struktur organisasi yang baik dan benar sesuai dengan tingkatan pekerjaan agar 

apa yang ingin dicapai perusahaan dapat dicapai dengan baik dan benar. 

Organisasi merupakan gambaran tentang tugas-tugas, tanggung jawab dan 

hubungan antara bagian-bagian yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dengan 

adanya struktur organisasi akan memperjelas tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang akan dikerjakan oleh masing-masing bagian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  Gambar 2.2 Struktur Organisasi                                              

Sumber : PT Sumber Trada Motor Bandar Lampung 
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 Struktur yang ada pada perusahaan PT Sumer Trada Motor mempunyai 

tanggung jawab, fungsi dan wewenang dalam mengatur melaksanakan serta 

memeriksa pekerjaan yang memperngaruhi mutu dalam pekerjaan yang telah 

ditetapkan dalam uraian setiap jabatan. 

  Berikut tanggung jawab serta peran dari masing-masing bagian yang terdapat 

pada PT. Sumber Trada Motor: 

1. Direktur 

a. Jabatan    : Pemimpin PT Sumber Trada Motor 

b. Unit Kerja   : PT Sumber Trada Motor 

c. Jabatan Atasan Langsung : Direksi 

 

Fungsi Jabatan 

 Memimpin unit kerja yang bertanggung jawab terhadap: 

1. Menyusun kebijaksanaan pelakasanaan 

2. Membina pelaksanaan kerja 

3.  Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan PT Sumber Trada Motor     

sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku 

 

2. General Manager 

a. Jabatan    : Wakil Pimpinan 

b. Unit Kerja   : Umum, Keuangan dan SDM 

c. Jabatan Atasan Langsung : Pimpinan  PT Sumber Trada Motor      

 

Fungsi Jabatan 

 

1. Menganalisis data semua karyawan sebagai bahan acuan untuk 

memperbaiki kinerja di masa mendatang. 

Mengontrol operasional harian perusahaan agar terciptanya iklim kerja 

yang harmonis. 

2. Bekerja sesuai dengan visi dan misi perusahaan demi mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. 



10 
 

3. Menjaga kerjasama yang baik antar partner kerjasama dengan menjaga 

koneksi yang berkesinambungan  

4. Menghadiri seminar atau undangan dalam rangka meningkatkan channel 

serta jaringan sebagai upaya memperluas marketing network 

5. Bekerja dengan cepat dan efektif sebagai bahan percontohan bagi 

karyawan karena sebagai seseorang dengan jabatan tersebut kita menjadi 

pekerja model yang patut ditiru. 

6. Bekerja dengan loyalitas tinggi dan penuh dengan skill professionalisme 

yang  relevan dengan bidang kerjanya. 

 

3. Kepala Cabang 

a. Jabatan   : Kepala Cabang 

b. Unit Kerja   : PT Sumber Trada Motor 

c. Jabatan Atasan Langsung : Wakil Pimpinan 

 

Fungsi Jabatan 

1. Melakukan kegiatan pengelolaan cabang dibidang penjualan, administrasi, 

servis serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam usaha 

pencapaian target. 

2. Meningkatkan produktivitas/performance cabang serta kepuasan 

pelanggan. 

3. Membuat perencanaan strategis, policy, arah dan target cabang sesuai  

dengan guide line dari Pusat.      

 

4. HRD 

a. Jabatan   : HRD 

b. Unit Kerja   : Sumber Daya Manusia 

c. Jabatan Atasan Langsung : HRD 
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Fungsi Jabatan 

1. Persiapan (Preparation) 

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam hal melakukan persiapan, 

antara lain factor internal dan factor eksternal. Faktor internal dalam 

persiapan meliputi jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, 

departemen terkait, dan sebagainya. Sedangkan factor eksternal dalam hal 

persiapan meliputi hokum ketenagakerjaan, kondisi pangsa tenaga kerja, 

dan lain sebagainya. 

 

2.   Rekruitmen Tenaga Kerja (Recruitment) 

 

Recruitment adalah sebuah proses untuk mencari calon pegawai atau 

karyawan yang dapat memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau 

perusahaan. Dalam tahapan ini HRD perlu melakukan analisis jabatan 

yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan (job description) dan juga 

spesifikasi pekerjaan (job specification). 

  

3. Seleksi Tenaga Kerja (Selection) 

 

Pengertian dari seleksi tenaga kerja adalah sebuah proses yang dilakukan 

untuk menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat. 

Tahapan yang dilakukan dalam proses seleksi tenaga kerja, yaitu melihat 

daftar riwayat hidup/ CV, melakukan seleksi awal berdasarkan CV 

pelamar, pemanggilan pelamar untuk tes interview, menguji calon 

karyawan dengan test tertulis, proses interview/ wawancara kerja, dan 

proses selanjutnya. 

 

5. Marketing 

a. Jabatan   : Marketing 

b. Unit Kerja   : Pemasaran Produk 

c. Jabatan Atasan Langsung : Supervisior 
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Fungsi Jabatan 

1. Sebagai bagian yang memperkenalkan suatu perusahaan kepada 

masyarakat, melalui produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut. 

2. Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dengan cara 

menjual produk perusahaan tersebut. 

3. Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan 

masyarakat serta menjembatani antara perusahaan dengan lingkungan 

eksternal. 

4. Bertugas untuk menyerap informasi dan menyampaikan kepada 

perusahaan tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk meningkatkan 

kualitas dan penjualan produk. 

2.3  Kegiatan Umum Perusahaan 

 Tujuan dari didirikannya perusahaan PT Sumber Trada Motor merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kendaraan roda dua merk 

Kawasaki. Perusahaan ini menyediakan motor premium yang berkapasitas dari 

150cc sampai 1000cc. Kegiatan dalam perusahaan ini guna membantu konsumen 

dalam memenuhi kebutuhan sekundernya dalam sehari-hari. 
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BAB III 

PELAKSANAAN  KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Pelaksana PKL : 

Nama  : HERI IRAWAN 

 NPM  : 15311828 

3.1.1. Bidang Kerja 

 Pelaksanaan Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2018 

sampai dengan 08 September 2018 di PT Sumber Trada Motor, penulis 

ditempatkan pada salah satu bagian marketing, membantu dalam penjualan 

dan pengadaan barang. Dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan adapaun 

kegiatan yang dilakukan penulis selama kegiatan PKL sebagai berikut : 

1. Menawarkan atau memasarkan barang kepada konsumen. 

2. Mendata calon konsumen yang sudah ditawarkan produk motor. 

3. Menjual produk perusahaan dengan cash maupun kredit yang disediakan 

oleh perusahaan. 

4. Penginputan data konsumen pengadaan barang. 

5. Pengirimin barang ketempat konsumen. 

 

3.1.2. Pelaksanaan Kerja 

 Adapun kegiatan yang dilakukan penulis selama kegiatan PKL 

ditempatakan di bagian marketing penjualan sebagai berikut : 

1. Penawaran Motor kepada Konsumen  

Pada kegiatan ini pihak sales marketing menawarkan produk motor kepada 

setiap konsumen yang datang. Tahap awal dari penjualan ini seorang sales 

marketing akan memberikan informasi tentang setiap produk yang ada 

pada perusahaan. Promosi dalam pemasaran ini adapun sedianya fasilita 

dalam penawaran barang adalah brosur dan juga stand/dealer yang 

disediakan oleh  PT. Sumber Trada Motor di wilayah-wilayah tertentu. 
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Gambar 3.1 Stand motor kawasaki di Mall Boemi Kedaton 

  

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 3.2 Konsumen Test Ride Unit Kawasaki W175 SE 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kanvasing di lokasi lapangan korpri 
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2.  Pendataan konsumen 

Dalam menawarkan produk motor ini ada tanggapan yang didapat dari 

berbagai konsumen. Dengan ini sales marketing menawarkan dengan cara 

memberikan brosur kepada calon konsumen, serta meminta data 

konsumen yang mempunyai niat/tanggapan positif dalam penawaran yang 

dilakukan sales marketing. Data yang didapat akan ditulis pada lembaran 

inquiry yang akan diisi oleh sales marketing. Inquiry ini berguna untuk 

sales marketing agar dapat menawarkan kembali kepada calon konsumen 

yang memiliki niat dalam pengambilan motor kawasaki.  

 

Gambar 3.4 Inquiry data konsumen 

 

3.   Pelaporan Penjualan Motor  

PT. Sumber Trada Motor melayani penjualan motor kawasaki secara kredit 

dan cash. Pejualan kredit yang ada pada PT Sumber Trada Motor ini 

melalui lembaga pembiayaan atau sering disebut leasing yang sudah 

memiliki kerja sama terhadap perusahaan. Tahap penjualan kredit pada 

perusahaan ini mengikuti prosedur yang ada pada perusahaan leasing yang 
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telah ditentukan. Penjualan kredit ini dimana seperti kredit pada umumnya, 

konsumen memberikan uang muka kepada pihak perusahaan setelah 

diverifikasi via telepon oleh pihak leasing. Berbeda dengan penjualan cash 

yang ada, dimana konsumen membayar secara langsung kepada pihak 

perusahaan dalam pengambilan barang/motor. Penjualan motor kawasaki 

ini lebih banyak pada penjualan kredit karena bisa dilihat dari harga motor 

kawasaki yang cukup tinggi, lebih relevan untuk konsumen dalam 

pembelian kredit.  

4. Penginputan Data Konsumen dan Pengadaan barang.  

Pada kegiatan ini penulis menginput data konsumen yang telah membeli 

motor kawaski secara cash ataupun kredit. Penginputan data ini dapat 

dilakukan setelah konsumen melakukan transaksi pembelian motor. 

Dimana sebelum motor diterima ada berkas yang diberikan kepada 

perusahaan seperti, KTP/SIM dan kartu keluarga. Berkas KTP/SIM ini 

akan diinput untuk disesuaikan dalam pembuatan STNK dan BPKB  motor 

yang telah dibeli. Dengan ini sales marketing memastikan kembali adanya 

motor yang akn dibeli oleh konsumen. Karena setiap motor yang terjual 

akan diperiksa oleh pihak PT. Sumber Trada Motor dalam pengecekan 

nomor rangka dan mesin motor yang ada dikirim pada konsumen. D 

engan data ini sales marketing memastikan kembali dimana berkas pada 

STNK dan BPKB motor yang dibeli konsumen sesuai dengan berkas yang 

telah diberikan konsumen. 

 

      Gambar 3.5 Penginputan data konsumen dalam pembelian barang 
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5.   Pengiriman Unit motor  

Setelah semua transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen selesai 

dan sudah sesuai dengan permintaan konsumen. Sales marketing dan supir 

perusahaan akan mengirim unit motor ketempat konsumen sesuai dengan 

permintaan konsumen.  

3.1.3. Kendala Yang Dihadapi 

1. Kurangnya lembaga pembiayan yang ditawarkan oleh PT Sumber Trada 

Motor 

Pada kendala ini menghambat konsumen untuk jadi beli dalam via credit 

dan memperhambat marketing dalam target penjualan nya karena kurang 

nya lembaga yang bekerja sama dengan PT Sumber Trada Motor. 

2. Ketersediaan unit motor secara indent 

Ada beberapa dari unit motor yang tersedia di dealer ataupun stand yg 

disediakan, beberapa produk yang diluncurkan oleh kawasaki tidak tersedia 

atau pengadaan barang dilakukan secara pemesanan. 

 

3.1.4. Cara mengatasi Kendala  

1. Memberikan promo cashback dan menyesuaikan Angsuran dengan lising 

yang tidak bekerja sama denagn PT Sumber Trada Motor agar konsumen 

jadi beli melalui via kredit. 

2. Melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) 

Konsumen bisa membeli motor yg diinginkan melalui proses SPK (Surat 

Pemesanan Kendaraan) untuk proses indent apabila motor yg diinginan 

tidak tersedia, Keuntungan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) bagi 

konsumen adalah mempercepat pesanan yaitu per15 hari dibandingkan 

tidak melakukan SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) yang memakan 

waktu cukup lama untuk indent motor yaitu per90 hari 

 Penjualan merupakan faktor penting dalam kemajuan dan perkembangan 

perusahaan, karena pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan digunakan 

untuk membiayai kelangsungan perusahaan, terlebih dalam menghasilkan 

keuntungan. Oleh sebab itu wajar jika perusahaan mempertimbangkan pentingya  
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peranan sistem informasi penjualan. Adapun pengertian sistem informasi 

penjualan menurut para ahli sebagai berikut: 

 Menurut Yulianti dalam Furqon (2013:18), “sistem informasi penjualan adalah 

sistem informasi yang menyangkut pengolahan data penjualan. Dengan demikian 

sistem informasi penjualan mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, 

mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu sistem 

penjualan dan menyediakan pihak luar tertentu denga laporanlaporan yang 

diperlukan.” 

 Menurut Furqon (2013:18), “sistem informasi penjualan merupakan suatu 

sistem yang berfungsi untuk mengolah data-data terkait dengan kegiatan 

penjualan baik dari transaksi pembelian sampai transaksi penjualan digunakan 

untuk mendukung kegiatan penjualan tersebut.” 

 Menurut Nore (2013:23), “Sistem infomasi penjualan adalah sustu sistem 

informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang 

dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh 

informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan.” 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan  

(PKL) PT. Sumber Trada Motor Bandar Lampung, maka penulis 

mengambil kesimpulan berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja 

Lapangan yang dilakukan selam 2 bulan sebagai berikut: 

 

1. Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) memberikan pengetahuan 

tentang dunia kerja serta meningkatkan kemampuan diri 

mahasiswa dengan mengimplementasikan ilmu yang didapat dalam 

perkuliahan. 

2. Dalam pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di 

PT. Sumber Trada Motor penulis dapat melaksanakan tugasnya 

yaitu mampu mencapai target penjualan dan pandai berkomunikasi 

dengan konsumen yang ingin membeli unit motor kawasaki dalam 

via kredit maupun cash. 

3. Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dapat disimpulkan 

bahwa alur kerja pada bagian marketing di PT. Sumber Trada 

Motor sebagian sudah berjalan dengan baik, akan tetapi  ada 

bebrapa proses yang kurang efektif sehinga memperlambat proses 

kerja. Dari berbagai kendala yang terjadi penulis sudah 

mengajukan beberapa usulan perbaikan kepada Kepala Cabang dan 

General Manager untuk melakukan analisa ulang terkait alur kerja 

saat ini agar dapat dibuatkan peraturan baru terkait proses lembaga 

pembiayaan dan ketersedian unit motor secara indent. 

4.2 Saran  

 Adapun saran yang disampaikan penulis kepada perusahaan untuk 

lebih menjaga Standart Operasional Perusahaan (SOP) yang  sudah baik 

agar lebih baik lagi kedepannya. Dalam penjualan kredit lebih 

diperhatikan kembali untuk penyaluran perusahaan lembaga 
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pembiayaannya serta pengadaaan barang yang sesuai agar bisa memberi 

pelayanan yang memuaskan untuk para konsumen. 
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