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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 CV Annur Persada Nusantara selama 2
bulan yaitu pada tanggal 10 April 2017 sampai 3 Juni 2017.
Selama melakukan kegiatan PKL di CV Annur Persada Nusantara, penulis
di tempatkan di bagian kasir. Pekerjaan yang dilakukan pada bagian ini adalah
Melakukan pengecekan barang, Memberikan informasi pada konsumen,
Menerima pembayaran kasbon konsumen, Mencatat keluar masuk nya barang.
Prosedur perlu ditingkatkan agar mempermudah dan dapat mempersingkat waktu
penanganan keluar masuk pencetakan buku,barang dan stok serta mengurangi
resiko kehilangan data, kesalahan dalam penyajian informasi nota dikarna kan
masih manualnya proses pembayaran nota, nota pembayaran yang di buat oleh
bagian karyawan masih dengan cara manual.
Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis ingin mengusulkan pembuatan
suatu sistem informasi pengarsipan pada CV Annur Persada Nusantara agar dapat
mengatasi kelemahan dan kekurangan dari sistem yang sudah ada. Dan penulis
dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja
Lapangan : Penulis mampu beradaptasi selama melakukan kegiatan PKL di
CV Annur Persada Nusantara memiliki rasa tanggung jawab, disiplin,
terampil dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas dibidang percetaka.
Penulis dapat mengetahui bentuk tugas yang dikerjakan dalam bidang percetakan,
Penulis meningkatkan kemampuan pada saat PKL di CV Annur Persada
Nusantara dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pihak toko.

Kata kunci : PKL,CV Annur Persada Nusantara,Nota,Konsumen,Penulis
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang PKL
Fakultas Teknik dan ilmu komputer (FTIK), Universitas Teknokrat
Indonesia sebagai institusi pendidikan yang mengedepankan kualitas mahasiswa
dalam menjawab tantangan dunia kerja. menilai bahwa perlu diadakan Praktik
Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan
Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Objek kajian program PKL adalah
penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra
program PKL.
Program PKL merupakan kegiatan penerapan ilmu yang diperoleh
mahasiswa dibangku perkuliahan pada suatu lapangan pekerjaan. Hal tersebut
bertujuan untuk melatih dan mendidik mahasiswa sehingga terciptanya seorang
insan yang unggul dan maju dengan ilmu yang dimiliki. Selain itu juga
mempelajari hal-hal lainnya yang didapatkan melalui pengalaman selama
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan serta membantu mahasiswa untuk
mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja yang nyata.
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. Dalam hal ini Praktik Kerja Lapangan di selenggarakan di CV Annur
Persada Nusantara bergerak dalam bidang penjualan ATK, Percetakan yang
menyediakan berbagai macam percetakan buku,Penjualan alat tulis kantor dan
lain-lain
Pemilihan tempat pelaksanaan PKL ini dilakukan karena penulis bekerja
di CV Annur Persada Nusantara. Selain itu bertujuan untuk menginplementasikan
teori-teori yang telah dipelajari di kampus pada tempat PKL. Seperti
mengembangkan keterampilan dan memahami etika pekerjaan dan teori
manajemen.
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1.2

Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Adapun tujuan diadakan pelaksanaan PKL antara lain :
1. Melatih disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam
bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan terjun kedunia
kerja.
2. PKL memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan
mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu
pengembangan karier. Ketika di lapangan melaksanakan praktek kerja,
mahasiswa dapat menilai tentang pengembangan dari ilmu yang mereka
miliki.
3. Sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam dunia kerja
yang nyata.

1.3

Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan dari Praktik Kerja Lapangan adalah :
1. Kegunaan bagi Mahasiswa
Kegunaan mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan antara lain :
a. Mahasiswa mendapat pengalaman nyata dalam dunia kerja
serta permasalahan yang dihadapi dunia kerja.
b. Meningkatkan kreativitas siswa dalam penulisan yang bersikap
objektif dan ilmiah.
c. Memperdalam dan meningkatkan keterampilan serta kreativitas
mahasiswa dalam lingkungan yang sesuai dengan disiplin ilmu
yang dimilikinya.
d. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi
dengan dunia kerja yang sebenarnya.
e. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman selaku
generasi yang dididik untuk siap terjun langsung di masyarakat
khususnya di lingkungan kerja.
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f. Mempraktikkan ilmu dan teori yang diperolah selama masa
perkuliahan langsung pada dunia kerja.
g. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi atau
perusahaan.
2. Kegunaan bagi Universitas Teknokrat Indonesia
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi Universitas Teknokrat
Indonesia antara lain :
a. Untuk meningkatkan kerjasama dengan perusahaan, dalam hal
ini, CV Annur Persada Nusantara Sebagai bahan masukan
untuk mengevalusi sampai sejauh mana program atau
kurikulum yang telah diterapkan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat pengguna jasa.
b. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk melihat kesiapan
mahasiswa sebagai anak didik yang akan memasuki dunia
kerja.
c. Dapat dijadikan sarana untuk melatih dan mendidik mahasiswa
agar dapat menjadi pribadi yang tangguh dan dapat bersaing di
dunia kerja.
3. Kegunaan bagi Perusahaan
Adapun kegunaan bagi perusahaan yang telah menerima mahasiswa
Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :
a. Untuk menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan,
khususnya Universitas Teknokrat Indonesia.
b. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih
meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi.
c. Memperoleh bantuan baik dari segi tenaga, waktu dan pikiran
agar lebih mempercepat dalam penyelesaian tugas yang ada
pada perusahaan.
d. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan sistem kerja
yang ada di CV Annur Persada Nusantara.
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1.4

Tempat Praktik Kerja Lapangan
Tempat Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di CV Annur Persada

Nusantara yang beralamat di Jl. Soemantri Brojonegoro Bandar lampung. Annur
Persada Nusantara adalah sebuah perusahaan menengah yang sedang berkembang
bergerak dalam penjualan atk, penjilidtan dan percetakan. Untuk lebih jelas
tentang rute dari Universitas Teknokrat Indonesia ke CV Annur Persada
Nusantara dan lokasi CV Annur Persada Nusantara dapat dilihat pada gambar 1.1
dan gambar1.2 di bawah ini :

Gambar 1.1 Rute CV Annur Persada Nusantara dari UTI
Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/An-nur+Fotocopi+Unila

Gambar 1.2 Lokasi CV Annur Persada Nusanatara
Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/An-nur+Fotocopi+Unila
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1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Adapun waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan yaitu

selama 2 bulan kerja yaitu mulai tanggal 10 April sampai dengan 3 Juni 2017. Jam kerja
pada CV Annur Persada Nusantara yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 07.30–
16.00 WIB dan istirahat pukul 12-13 WIB.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan
Berdasarkan buku arsip (Annur, 2017), Berdirinya perusahaan percetakan
CV. Annur Persada Nusantara tidak lepas dari sejarah BPK Slamet Bagiono
selaku perintis dan pendiri percetakan tersebut.Berawal dari modal nol. BPK
Slamet berkeinginan untuk mengangkat dirinya dan kehidupan keluarganya yang
termasuk ekonomi lemah.
Perjalanan karir BPK Slamet Bagiono diawali dengan menjadi karyawan
di sebuah perusahaan percetakan. dia mengalami hambatan dan tantangan, tetapi
berkat kegigihan dan keinginan yang kuat maka dia mampu mengumpulkan
modal sedikit demi sedikit untuk mendirikan sebuah percetakan, Maka pada
tanggal 30 Juli 2010 berdirilah CV. Annur Persada Nusantara yang bergerak di
bidang percetakan, penjualan ATK,dan potocopy. (buku arsip annur 2017)
Perusahaan percetakan CV. Annur Persada Nusantara masih termasuk
perusahaan kecil dan berproduksi masih di bawah kapasitas produksi yang
dimilikinya.Berkat

ketekunan

dan

keuletan

pemilik

perusahaan

dalam

meningkatkan usahanya, maka perusahaan dapat berkembang dengan baik dan
permintaan konsumen terhadap buku dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Adapun tujuan didirikannya perusahaan ini adalah :
1.

Ikut serta memajukan pendidikan nasional.

2.

Memberdayakan SDM yang ada di sekitar percetakan tersebut untuk
dipekerjakan sehingga dapat mengurangi pengangguran dan memperoleh
tambahan penghasilan
Lokasi Strategis CV. Annur Persada Nusantara terletak di dekat jalan raya,

kampus, Pemerintahan sehingga dalam masalah transportasi mudah dijangkau,
baik

dalam

pengangkutan

bahan

baku

maupun

hasil

produksi.
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Adapun visi dan misi CV Annur Persada Nusantara
2.2.1Visi:
a. Memperbanyak cabang dan menomor satukan konsumen
b. Komitmen pada peningkatan kualitas kehidupan, kesehatan dan
lingkungan.
c. Menjadi perusahaan percetakan yang berkualitas serta bermutu tinggi dan
bermanfaat bagi masyarakat

2.2.2 Misi:
a. Membuat dan memupuk jati diri karyawan untuk menjadi seorang
pemimpin dan menciptakan tenaga kerja yang berkualitas dalam
bidangnya masing-masing .
b. Memberikan kepuasan dan melayani pelanggan dengan baik.
c. Menciptakan dan memelihara komitmen terhadap pertumbuhan jangka
panjang baik dalam volume penjualan maupun penciptaan pelanggan.
d. Mencetak buku-buku yang berkualitas, sehingga lebih bermanfaat bagi
masyarakat.

2.3 Struktur Organisasi
Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit
kerja dalam sebuah organisasi.Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya
pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang
dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukan mengenai
spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian
laporan. Dengan demikian kesatuan aktivitas perusahaan dapat lebih terarah, yang
pada akhirnya mempermudah pencapaian tujuan perusahaan.
Untuk lebih jelas tentang gambaran struktur organisasi CV Annur Persada
Nusantara dapat dilihat padagambar 2.1 di bawah ini.
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KEPALA TOKO
KASIR

(Bagian
Finishing)

(Bagian
Percetakan)

(Bagian
Setting)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
2.4

Uraian Tugas
Struktur organisasi menunjukan kerangka dan susunan perwujudan pola

hubungan diantara fungsi-fungsi maupun orang yang menunjukan kedudukan,
tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-berbeda dalam suatu organisasi.
Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan pada
CVAnnur Persada Nusantara Bandar Lampunng adalah sebagai berikut:

1. Kepala Toko
Adapun tugas dan tanggung jawab kepala toko pada CV Annur Persada
Nusantara adalah mengkoordinasi setiap karyawan yang ada pada CV Annur
Persada Nusantara dan bertanggung jawab penuh pada CV Annur Persada
Nusantara
2. Kasir
Kasir adalah seseorang yang memungkinkan pelanggan untuk berinteraksi
dengan account mereka, seperti dengan menerima dan menyalurkan uang
dan menerima cek. Tanggung Jawab Utama Kasir Melayani dan
melakukan perhitungan atas transaksi yang dilakukan. Tugas Kasir
Menjalankan proses penjualan dan pembayaran, Melakukan pencatatan
atas semua transaksi, Membantu pelanggan dalam memberikan informasi
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mengenai suatu produk, Melakukan proses transaksi pelayanan jual beli
serta melakukan pembungkusan, Melakukan pengecekan atas jumlah
barang pada sat penerimaan barang, Melakukan pencatatan kas fisik serta
melakukan pelaporan kepada atasan, Melakukan pengecekan atas stok
bulanan Kewajiban Khusus Kasir adalah Melakukan penghitungan secara
teliti agar tidak terjadi selisih antara produk dan uang yang ada dengan
laporan yang dibuat, Melakukan pembukuan dengan baik dan benar,
Mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, Terampil dalam melayani
konsumen, Jujur dan andal, tepat, jujur.

3. Bagian Finishing
Finishing adalah proses terakhir sebelum penyerahan ke konsumen adapun
Jenis-jenis finishing sbb:
a. Pelapis
pelapis ini menggunakan plastik tipis sebagai bahan dasarnya dan
dibagi lagi menjadi dua yaitu laminasi glossi dan laminasi doff.
Laminasi glossi menghasilkan efek pada hasil cetak,laminasi doff
menghasilkan efek doff yang soft pada hasil cetak
b. Potong Kertas (Paper Cutter)
Mesin Potong Kertas ( POLAR) digunakan untuk memotong
kertas sesuai ukuran yang dikehendaki pada saat selesai proses
produksi buku yang di cetak.
c. Lem Panas (Gluer Book Binding)
Mesin Lem Panas (book binding machine/binder) digunakan
untuk melekatkan cover buku dengan isi buku secara otomatis
dengan menggunakan lem panas, dimana lem tersebut harus
dipanaskan dulu sebelumnya. Lem panas tersebut cepat kering
(sekitar kurang lebih 20 detik) sehingga bisa langsung menjadi
sebuah buku.
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4. Bagian Percetakan
Bertanggung jawab atas kualitas dan ketepatan waktu hasil cetakan dan
bertanggung jawab atas kebersihan dan kelancaran peralatan cetak yang di
pegangnya
5. Bagian Setting
Pada bagian seting ini menyeting seluruh cover buku,sertifikat,undangan dll
2.5

Kegiatan Umum Perusahaan
Adapun kegiatan umum perusahaan adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan kebutuhan perlengkapan alat tulis kantor
2. Menyediakan sparepart mesin fotocopy
3. Menyediakan toner / tinta mesin fotocopy
4. Berperan aktif dalam bidang bisnis dan kewirausahaan
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL : YUNI IMANINA , NPM 14311303

3.2 Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di CV Annur Persada Nusantara, penulis
ditempatkan di bagian finishing dan kasir. Kasir adalah seseorang yang pekerjaan
nya menerima uang pembayaran saat pembelian produk barang atau jasa dan
melakukan pengembalian uang sisa pembayaran, sekaligus menyerahkan produk
atau barang. Sedangkan finishing adalah proses penyelesaian atau penyempurnaan
akhir dari suatu percetakan atau penjilidtan buku. Pada umum nya finishing di
lakukan denga pengeleman,steples dan pemotongan buku atau perapihan sisi nya.
Di bagian kasir adapun daftar kegiatan penulis :
a. Membuatkan nota konsumen
b. Melakukan perhitungan jumlah total penjualan per hari.
c. Melakukan perhitungan kasbon
d. Membuat laporan bulanan.
Sedangkan

finishing

adalah

suatu

proses

penyelesaian

atau

penyempurnaan akhir. Di bagian finising Adapun daftar kegiatan penulis :
a. Menjilid buku
b. Pemotongan buku
c. Laminating cover
3.3 Pelaksanaan Kerja
Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan, penulis
melakukan beberapa jenis kegiatan di antaranya sebagai berikut :
1. Bagian kasir
a. Membuat nota konsumen
Pada bagian kasir Penulis membuatkan nota untuk konsumen agar
mempermudah pembayaran atau tagihan apabila konsumen kasbon maka
penulis membuatkan nota faktur pembayaran. Faktur pembayaran adalah
dokumen transaksi yang berisi rekaman dan penjualan yang diberikan oleh
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penjual kepada pembeli. Faktur di CV Annur Persada Nusantara memiliki
2 rangkap, lembar pertama apabila konsumen membayar dengan lunas
maka penulis membuatkan nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi
pembayaran yang di keluarkan oleh pihak pemilik usaha terhadap
konsumennya. Nota kontan ini diberikan secara langsung dan di buat dua
rangkap. Rangkap pertama untuk konsumen rangkap ke dua untuk toko,
dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini

(a)

(b)

Gambar 3.1 (a) Contoh Nota Pembayaran
(b) Contoh Faktur Pembayaran

b. Melakukan perhitungan jumlah total penjualan per hari.
Penulis melakukan pencatatan transaksi berdasarkan nota. Yang di
tuliskan pada buku besar yaitu tanggal, Barang dan jumlah. Penulis
melaporkan kepada kepala toko. Pada saat ini laporan keuangan di buat
secara manual dengan di catat di buku besar. Untuk lebih jelas tentang
laporan pencatatan atas semua transaksi pembayaran dapat dilihat pada
gambar 3.2 di bawah ini :

13

Gambar 3.2 Laporan Catatan Keuangan Harian

c. Melakukan perhitungan kasbon
Penulis melakukan perhitungan kasbon dengan cara menyusun
semua faktur penjualan dan di kelompokan berbeda sesuai dengan
nama kasbon dan mentotalkan semua jumlah kasbon di tulis pada
sticky note pada depan faktur penjualan. Berikut ini keterangan
data yang ditulis oleh bagian kasir pada faktur penjualan kasbon :
1. banyaknya
Yaitu berisikan keterangan jumlah lembar fotocopy, jumlah
ATK, jumlah penjilidtan
2. Nama Barang
Yaitu

berisikan

keterangan

nama

barang

misalnya

fotocopy,jilid,nama barang ATK .
3. Harga Satuan
Berisikan harga yang sudah di tentukan oleh CV Annur
Persada Nusantara.
4. Jumlah
Berisakan jumlah total banyak nya di kali harga satuan

Untuk lebih jelas tentang tanda faktur penjualan kasbon dapat
dilihat pada gambar 3.3 di bawah ini :
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Gambar 3.3 Nota Kasbon

d. Membuat laporan bulanan
Penulis membuat laporan bulanan secara manual di catat di buku
laporan bulanan, di buku bulanan penulis melaporkan pendapatan
setiap bulannya dan jumlah uang masuk hasil pembayaran kasbon
dan di catat berdasarkan tanggal,nama pelanggan, dan total kasbon.

2. Pelaksaanaan kerja di bagian finishing:
a. Penulis melakukan penjilidan buku
Salah satu bentuk finishing untuk buku yang pasti digunakan adalah
penjilidan. Terdapat tiga jenis penjilidan yang bisa di layani pada
CV Annur Persada Nusantara yaitu jilid spiral, jilid lem, jilid steples
tengah.
1. Jilid spiral kawat maupun spiral plastik. Jilid spiral ini tersedia
dalam berbagai jenis ukuran, dari yang kecil sampai besar,
tergantung ketebalan kertas yang akan dijilid. Melakukan
penjilidan spiral juga biasa digunakan untuk membuat sketch
book. Dapat dilihat pada gambar 3.4 & 3.5 di bawah ini:
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GAMBAR 3.4 Jilid Spiral Kawat

GAMBAR 3.5 Jilid Spiral Plastik

2. Jilid lem merupakan penjilidan dengan menggunakan lem kayu
atau lem panas. Salah satu sisi lembaran kertas yang akan
dijadikan buku disayat dengan pisau untuk celah agar lem bisa
masuk sempurna untuk merekatkan lembaran kertas. Dapat dilihat
pada gambar 3.6 di bawah ini:
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GAMBAR 3.6 Proses Pengeleman

3. Jilid steples tengah
Merupakan penjilidan dengan menggunakan steples tengah.
Lembaran kertas dilipat jadi dua kemudian tengahnya di steples.
Contohnya adalah buku tulis, majalah, booklet yang biasa kita
temui sehari-hari. Dapat dilihat pada gambar 3.7 di bawah ini:

GAMBAR 3.7 Proses Jilid Steples Tengah
b. Proses pemotongan cetakan
Kertas mungkin perlu dipotong atau di pangkas lebih dari satu kali
selama produksi pencetakan di lakukan, Untuk buku pemotongan
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sering dilalukan dengan mesin potong kusus. Pemotongan dan
pemangkasan biasanya di lakukan dengan menggunakan pemotong
guillotine. Setumpuk buku diletakan diatas tempat pemotong dan
pisau baja memotongnya pada posisi yang diinginkan. Dapat dilihat
pada gambar 3.8 di bawah ini:

Gambar 3.8 Proses pemotongan atau perapihan sisi buku
c. Laminating cover
Laminating atau laminasi sendiri merupakan proses pelapisan bahan
kertas dengan bahan plastik tipis yang biasanya bertujuan untuk
mempercantik tampilan. Tapi selain untuk mempercantik hasil cetak,
laminasi juga membuat bahan kertas lebih awet dan tinta cetakan tidak
mudah luntur. Ada bermacam-macam jenis laminating di antaranya :
1. Laminating doff memiliki tekstur yang lembut seperti menyentuh
kain sutra. Hasil akhirnya tidak terlalu mengkilap dan relatif
terlihat natural. Laminating doff umumnya digunakan untuk
membuat kartu nama, pin atau finishing untuk kemasan berbahan
kertas.
2. Sedangkan untuk laminating glossy, sifatnya lebih licin dan
mengkilap. Jenis laminating ini paling sering digunakan untuk
brosur dan cover buku.
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3.4 Kendala Yang Dihadapi
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini tidak terlepas dari berbagai
macam kesulitan. Adapun kendala-kendala yang di hadapi adalah :
1. Beban pekerjaan yang begitu banyak dan harus diselesaikan dalam waktu
yang cepat contoh nya yaitu pekerjaan yang datang bersamaan dan ingin di
dahulukan .
2. Kurang ruangan atau meja khusus untuk melakukan pekerjaan seperti
harus bergantian kepada karyawan yang lain.
3. Penulis menghitung jumlah kasbon yang masuk dan membuat laporan
keuangan secara manual. Ketika penulis menuliskan jumlah kasbon
penulis sering salah menuliskan jumlah angka karena terjadi salah
pengetikan pada kalkulator maka penulis akan menghitung kembali
kasbon yang ada. Untuk lebih jelas tentang menghitung nota kasbon
keuangan dan membuat laporan perbulan dilihat pada gambar 3.9 di
bawah ini :

Gambar 3.9 Menghitung Nota Kasbon
4. Penataan dan penyimpanan dokumen data nota kasbon yang tidak tersusun
dengan baik.
3.5 Cara Mengatasi Kendala
1. Dalam mengatasi beban pekerjaan yang banyak dan harus di selesaikan
dalam waktu yang bersamaan, maka penulis membagi pekerjaan dengan
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skala prioritas. Seperti yang di ungkapkan oleh Much djunaidi (2006), ”Cara
menentukan prioritas adalah mengurutkan nilai kesenjangan terbobot yang
terbesar menuju nilai yang terkecil”. Berdasarkan teori tersebut penulis
memprioritaskan pekerjaan sesuai dengan tingkat kebutuhan yang terpenting
dan mendesak. Agar penulis dapat menyelesaikan semua tugas dengan baik
dalam waktu yang cepat sesuai dengan yang diminta oleh consumen yang
membutuhkan bantuan, Maka Penulis memperlakukan manajemen waktu
yang baik. Menurut Taylor yang di kutip oleh Khatie Purnamasari Kesuma
(2008), “Manajemen waktu adalah proses menjadikan waktu yang lebih baik
produktif untuk mendapatkan manfaat waktu yang maksimal”.
1. Penulis dapat mengatasi kendala tersebut dengan memanfaatkan segala
sarana yang ada di CV Annur. Misalnya, saat ada karyawan yang tidak
menggunakan meja tersebut maka penulis meminjam meja tersebut untuk
menggunakan nya.
2. Maka penulis membuat laporan keuangan menggunakan MS.Excel agar
mudah menghitung nya dan membuat data kasbon agar mudah saat kepala
toko meminta data tagihan kasbon. Seperti gambar 3.10
keuangan pada excel

laporan
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Gambar 3.10 Laporan Keuangan Dan Rekap Laporan Kasbon pada
MS.excel
3. Penulis menyusun dan mengurutkan nota kasbon berdasarkan nama
konsumen lalu di masukan dalam sebuah map. Seperti gambar 3.11
mengurutkan nota dalam map

gambar 3.11 mengurutkan nota dalam map
Menurut Suraja (2006) arsip adalah
“naskah atau catatan yang dibuat dan diterima oleh organisasi
pemerintah, swasta atau perorangan mengenai suatu pristiwa atau
hal dalam kehidupannya, dalam corak apa pun, baik dalam keadaan
tunggal maupun berkelompok, yang memiliki guna tertentu, dan
disimpan secara sistematis, sehingga bilamana diperlukan dapat
disediakan dengan mudah dan cepat.”
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a. Mengindeks
Mengindeks berarti menentukan kata tangkap nama orang, organisasi,
barang, atau pokok masalah yang akan dijadikan sebagai dasar
mengklasifikasikan dan mengurutkan warkat-warkat di tempat
penyimpanan. Dalam hal ini warkat atau arsip dapat disimpan
berdasarkan urutan abjad dari nama orang, barang, atau pokok
masalah.
b. Memberi kode
Kode yang dimaksudkan adalah kode klasifikasi masalah, kode
organisasi, kode barang yang disusun ketika membuat pola klasifikasi
arsip dan pengkodeannya sebagai suatu bentuk fungsi perencanaan
kearsipan.
c. Mensortir
Mensortir adalah kegiatan memilah-milahkan arsip sesuai dengan
golongan atau klasifikasinya misalnya berdasarkan sifat kepentingan,
kode dan permasalahannya.
d. Mengurutkan arsip yang telah disortir dan dikelompokkan.
Nomor kode masalah klasifikasi arsip dan tanggal kirim atau tanggal
terima surat dapat dijadikan sebagai dasar mengurutkan arsip-arsip
yang akan disimpan.
e. Menyimpan arsip pada map/folder yang ada di dalam laci filing
cabinet.
Menurut The Liang Gie Dalam bukunya Administrasi Perkantoran “arsip adalah
kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana dan mempunyai suatu
kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Berikut ini
sistem penyimpanan arsip dan tujuannya, antara lain sebagai berikut :
1. Supaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman.
2. Jika diperlukan dapat ditemukan dengan cepa dan tepat.
3. Menghilangkan pemborosan waktu dan tenaga.
4. Penghematan tempat penyimpanan.
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5. Menjaga rahasia arsip
Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan usulan yaitu dengan
memperbaiki penataan dan penyimpanan dokumen sesuai dengan prosedur
penyimpanan arsip serta mengembangkan sistem informasi pengarsipan yang
dapat mengatasi masalah pengarsipan pada CV Annur Persada Nusantara. Agar
data tersusun dengan rapi, mengurangi resiko kehilangan data dan mudah dalam
pencarian saat data akan digunakan kembali.
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di CV Annur Persada

Nusantara, banyak pengetahuan dan pembelajaran yang penulis dapatkan. Dengan
demikian penulis dapat menyimpulkan beberapa hal yang penulis dapatkan dari
Praktik Kerja Lapangan :
a. Penulis mampu beradaptasi selama melakukan kegiatan

PKL di

CV

Annur Persada Nusantara memiliki rasa tanggung jawab, disiplin,
terampil dan dapat diandalkan dalam menyelesaikan tugas dibidang
analis kimia.
b. Penulis mampu mengetahui bentuk tugas yang dikerjakan dalam bidang
percetakan.
c. Penulis mampu meningkatkan kemampuan pada saat PKL di CV Annur
Persada Nusantara dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh
pihak toko.

4.2

Saran
Pada Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di CV Annur Persada

Nusantara. Maka penulis ingin memberikan beberapa saran bagi CV Annur
Persada Nusantara Diantaranya ialah :
1. Untuk mengatasi masalah dalam sulitnya penyajian informasi kasbon
mengurangi resiko kehilangan data, dan sulitnya dalam mengecek barang
masuk dan barang keluar penulis menyarankan membuat sistem informasi
pengarsipan yang diharapkan bisa membantu dalam mengatasi masalah
tersebut.
2. Ada baiknya perusahaan dapat untuk menempatkan data – data secara
beraturan dan tertata rapih agar mahasiswa dapat meminta data untuk
laporan PKL tidak kesana kemari dan memudahkan serta menghemat dari
segi waktu dan tenaga.
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Lampiran 4. Daftar nilai

