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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap
beberapa keahlian baik softskill atau hardskill yang sudah diperoleh selama perkuliahan,
diterapkan di suatu perusahaan selama dua bulan, Penulis melaksanakan PKL di
perusahaan PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung selama kurang lebih dua
bulan yaitu pada bulan Juli sampai dengan September 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa bagian yaitu Bagian
Kantor, dan Bagian Gudang. Kegiatan di Bagian Kantor yaitu membuat surat SPJ (Surat
Pertanggung Jawaban) dan Arsip data dari tahun, bulan, tanggal. Kegiatan dibagian
gudang yaitu mendata buku pesanan dari sekolah, kemudian mengcolly (mengepak) buku
dan disiapkan untuk dikirim ke sekolah-sekolah ditiap bagian dabin (daerah binaan)
masing-masing daerah.

Kata Kunci : PKL, PT TIGA SERANGKAI INTERNATIONAL, Bagian Kantor, Bagian
gudang.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
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). Objek
kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di institusi maupun perusahaan
yang jadi mitra program PKL.
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh
mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai sarana
mental, sikap, penerapan ilmu, dan pembentukan awal lulusan yang kompeten pada
bidangnya masing-masing. Dengan demikian PKL adalah suatu kegiatan yang terpadu dari
seluruh pengalaman belajar sebelumnya dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal ysng behubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL
diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal dibawah bimbingan dosen bimbingan
yang memenuhi syarat. PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh
mahasiswa untuk mengikuti kegiatan akhir kuliah jenjang Strata 1 (S1).
PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung (TSI) adalah sebuah perusahaan
daerah pemerintahan Kota Bandar Lampung yang bergerak di bidang penjualan buku.
Perusahaan ini telah menggunakan sistem informasi dalam proses bisnisnya. Penulis
memilih perusahaan tersebut sebagai tempat melaksanakan PKL, karena ingin mempelajari
sistem informasi yang berjalan di perusahaan tersebut dan peranan sistem informasi dalam
proses bisnis serta produktivitas perusahaan. Penulis berharap selama 2 bulan melakukan
PKL bisa menerapkan ilmu-ilmu di dunia kerja sebagai motifasi dan semangat. Selain itu,
penulis juga berharap teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara
langsung dipraktekkan di kantor PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung. Dalam
hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang dipelajari sama dengan yang
ditemui dalam prakteknya sehingga teori tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
1.2 Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah :

1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, kreatifitas, kerjasama dan etika.
2. Menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama di perkuliahan.
3. Menambahkan pengetahuan dari tempat dilakukannya kegiatan PKL.
4. Meringankan pekerjaan di perusahaan selama melakukan PKL.
1.3 Kegunaan PKL
Kegunaan selama melakukan pelaksanaan PKL di bagi 3 adalah :
1. Bagi Mahasiswa
Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku kuliah
dengan praktik yang nyata di dunia kerja serta melatih diri dan menambah
pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Bagi Universitas Indonesia
Menjalin hubungan kerja sama antara perusahaan dengan Universitas Teknokrat
Indonesia serta menghasilkan lulusan yang memiliki baik dan siap untuk bekerja.
3. Bagi PT Tiga Serangkai Internasional
Membantu dalam pelaksanaan tugas kerja dalam bidang bisnis pemasaran buku
sehingga dapat meringankan pekerajaan dari bidang tersebut.
1.4 Tempat PKL
PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung adalah sebuah perusahaan di
Kota Bandar Lampung yang bergerak dibidang penjualan buku. Yang beralamat di Jalan
Sultan Agung No.44, Kel Sepang Raya, Kec Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Lampung
Indonesia (0721), website: www.tigaserangkai.com. Berikut Gambar 1.1 merupakan
tampak depan kantor :

Gambar 1.1 PT Tiga Serangkai International, Kanwil Bandar Lampung
(Sumber : Dokumentasi Pribadi Ahmad Gamal) ( 2018 )

Pada gambar 1.2 Berikut ini merupakan rute lokasi PT Tiga Serangkai International
Bandar Lampung dari Universitas Teknokrat Indonesia.

Gambar 1.2 Rute PT Tiga Serangkai International, Kantor Wilayah Bandar
Lampung dari Universitas Teknokrat Indonesia
(Sumber : Google Map 2018)
1.5 Jadwal dan Waktu Pelaksanaan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lakukan pada tanggal 09 Juli 2018 sampai 01
September 2018 atau selama 50 hari, di PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung,
dengan waktu kerja yaitu:
1. Jam kerja hari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.30 – 16.00 WIB.
2. Jam kerja hari Sabtu pukul 08.30 – 13.00 WIB

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1 Sejarah Perusahaan
Berdasarkan

dari

Tiga Serangkai telah

buku

Aminah,

didirikan

pada

Siti
28

Aminah.

2010.

September 1958

Menguak

Jendela

oleh beberapa Sekolah

Dasar (SD) guru di Wuryantoro Wonogiri. Mereka adalah Abdullah Marzuki (Alm) dan
istrinya Hj. Siti Aminah Abdullah. Tujuan dari pengembangan perusahaan ini adalah untuk
menghasilkan buku ‘Himpunan Pengetahuan Umum’ dan ‘Himpunan Pengetahuan Alam’
yang dituntut oleh sekolah dan siswa pada saat itu. Semua buku-buku itu hasil dari upaya
mereka menulis dan mengumpulkan semua pertanyaan yang terkait dengan topik tersebut
karena bertanggung jawab sebagai seorang guru yang ingin melihat anak didiknya berhasil
dalam studi.
Pasangan itu lebih memilih untuk menempatkan nama perusahaan mereka sebagai
Tiga Serangkai (TS) karena berjasa memperingati dari toko buku tiga. Pada waktu itu
mereka diusulkan oleh pemilik toko buku tiga untuk mendirikan Perusahaan mereka
sendiri karena prospek yang baik dimasa depan. Kemudian TS didirikan dan tempat
pertama operasinya berada di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pasangan ini telah berhasil sangat
baik. Jadi pada tahun 1972, mereka pindah operasi ke Solo dan telah mengembangkan
percetakan yang tepat dan perusahaan penerbitan di Jalan Dr.Soepomo No.23 dimana
dapat dianggap sebagai lokasi yang strategis karena di Protokol Kota Solo. Pada tahun
1980 sampai 1987, Perusahaan ini mulai membeli dan menggunakan mesin modern dan
teknologi tinggi sehingga mereka dapat menghasilkan produk mereka secara lebih efisien
serta meningkatkan kualitas produk dan kebutuhan Pelanggan. Pada 14 Desember 1990 H.
Abdullah Marzuki meninggal dunia dan meninggalkan perusahaannya untuk dikelola oleh
keluarganya. Jadi istrinya Hj. Siti Aminah Marzuki mengambil alih perusahaan dengan
kerjasama dari anak anak mereka dan mereka telah mengubah kebijakan perusahaan dari
CV kepada PT dengan nama PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (TSPM) pada tangga l1
Januari 1992.
Dengan mengubah kebijakan perusahaan, sehingga TSPM tidak bisa berhenti
memperluas bisnis mereka ke seluruh negeri. Dengan demikian pada tahun 2003, karena
TS memiliki begitu banyak bisnis seperti penerbitan dan percetakan, distribusi, dan ritel,

sehingga mereka memutuskan untuk merestrukturisasi bisnis dalam kelompok. Oleh
karena itu mereka membentuk sebuah perusahaan yang akan mengamati semua unit bisnis
yang disebut PT Tiga Serangkai Inti Corpora (TSIC). Sampai saat ini, TS Group memiliki
sedikitnya 6 anak perusahaan yang mengelola unit bisnis yang berbeda seperti PT Tiga
Serangkai Pustaka Mandiri (TSPM), PT Wangsa Jatra Lestari dan PT Pantia Simpati yang
mengelola bisnis percetakan dan penerbitan. Sementara, untuk bisnis distribusi dikelola
oleh PT Tiga Serangkai International (TSI) dan bisnis ritel dikelola oleh PT Assalam
Niaga Utama dan PT Tiga Serangkai Nusantara.
Selain itu, untuk pertama kalinya sejak 1958 TSPM telah terlibat dalam penerbitan
dan industri percetakan, akhirnya pada 26 Februari 2007 itu telah diberikan oleh UKAYS
Manajemen Mutu sebagai pengakuan atas kualitas sistem organisasi yang sesuai dengan
ISO 9001:2000. Oleh karena itu dengan mendapatkan sertifikat ini, telah terbukti bahwa
TSPM melakukan dengan baik dalam bisnisnya dari waktu ke waktu dan kualitas produk
telah disetujui di tingkat internasional. Dengan demikian, ini adalah salah satu keuntungan
dan peluang bagi TSPM untuk memperluas bisnis mereka di seluruh dunia dan
mendapatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk mereka.
Untuk cabang di lampung PT Tiga Serangkai Internasional berdiri pada tanggal 6
Agustus 2010 yang mana sebagai pengurus dan penanggung di Pimpin oleh Bapak
Widodo Mulyono dan di sahkan oleh pemerintah setempat kota Bandar Lampung. Logo
Tiga Serangkai dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Logo PT TIGA SERANGKAI
Sumber: http://www.tigaserangkai.com/id/

2.2 Visi dan Misi Tiga Serangkai International
2.2.1

Visi
Untuk menjadi percetakan dan penerbitan perusahaan terkenal dengan
berfokus pada kebutuhan pelanggan dan ingin, dan kualitas isi buku itu. Selain itu,
kami juga ingin memberikan kontribusi yang berharga bagi pendidikan nasional.

2.2.2

Misi
Untuk menghasilkan kualitas tinggi buku yang dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat dengan meningkatkan kualitas profesionalisme Sumber Daya Manusia
responsif dan adaptif terhadap perubahan pasar dan juga sangat konsen terhadap
harga yang terjangkau dan layanan.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan
Berikut struktur organisasi pada PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung
ditunjukkan dalam Gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Tiga Serangkai International

Sumber : http://www.tigaserangkai.com/id/
2.4 Tugas dan Fungsi Jabatan
1. Unsur Pimpinan adalah :
Branch Manager, seorang manager cabang eksekutif yang mengawasi divisi atau
kantor bisnis besar atau organisasi operasi lokal atau dengan fungsi tertentu.
2. Unsur Kepala Bagian adalah :
a) Supervisor Finance accounting, memastikan verifikasi dan finalisasi setiap
entri jurnal keuangan harian perusahaan.
b) Sales Supervisor, seseorang yang memimpin team sales atau tim penjualan
dalam suatu bisnis di perusahaan tersebut.
3. Unsur Staff adalah :
a) Admin Piutang, seseorang yang memiliki tugas dibagian input data pemesanan
buku.
b) Admin Logistik, seseorang yang bertugas untuk mendukung aktifitas salesmen
terutama dalam hal administrasi pada suatu organisasi perusahaan.
c) Bendahara, seseorang yang memiliki tugas di bagian keuangan di perusahan
tersebut.
d) Salesrep, seseorang melakukan aktifitas penjualan produk di perusahaan
tersebut.
1. Unsur Unsur Dabin (Daerah Binaan) :
Dabin adalah daerah binaan yang mana di sebuah wilayah tersebut ada seseorang
yang menangani di 1 wilayah yang telah di tetapkan oleh perusahaan untuk
memasarkan/ menjual produk perusahaan.
a) Dabin 1 Bandar Lampung seseorang yang menjual produk perusahaan yang
hanya di wilayah Bandar Lampung saja
b) Dabin 2 Metro seseorang yang menjual produk perusahaan yang hanya di
wilayah Metro saja.
c) Dabin 3 Lampung Selatan seseorang yang menjual produk perusahaan yang
hanya di wilayah Lampung Selatan saja.
d) Dabin 4 Lampung Timur seseorang yang menjual produk perusahaan yang
hanya di wilayah Lampung Timur saja.

e) Dabin 5 Lampung Utara seseorang yang menjual produk perusahaan yang
hanya di wilayah Lampung Utara saja
f) Dabin 6 Lampung Tengah seseorang yang menjual produk perusahaan yang
hanya di wilayah Lampung Tengah saja

2.5. Kegiatan Umum Perusahaan
Perusahaan PT Tiga Serangkai ini adalah sebuah distributor yang bergerak dalam
percetakan buku di mana perusahan ini menjual berbagai jenis buku dari buku SD,SMP
dan SMA. Dalam kegiatan perusahaan ini sudah ada pembagi tugas nya masing-masing
kepada karyawan-karyawan untuk memasarkan buku tersebut di beberapa sekolah yang
ada di wilayah dabin (daerah binaan) yang telah di tentukan oleh seorang pimpinan
perusahan.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 PELAKSANAAN PKL (AHMAD GAMAL NPM : 14311091)
3.1.1 Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis ditempatkan di bagian
Admin Piutang dengan sistem kerja merapihkan buku-buku yang ada di dalam gudang dan
mengarsipkan berkas-berkas faktur penjualan dan juga melakukan kegiatan di dalam
gudang meliputi kegiatan pengecekan stok gudang dan data pesanan customer.
a. Pengarsipan berkas faktur dan nota penjualan.
b. Pengecekan Stok Gudang dan Data Pesanan.
c. Pengiriman buku ke sekolah didampingi oleh Sales.
3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun beberapa pelaksanaan kerja yang dikerjakan oleh penulis selama (PKL) antara
lain:
1. Pengarsipan berkas faktur penjualan
Penulis ditugaskan untuk mengarsipkan faktur penjualan. Setiap hari Senin, Kamis,
Jumat pada jam 15.00 WIB menjelang pulang. Penulis diberikan tugas tersebut oleh
Supervisor Admin yaitu bapak Yudhi Dharmawan, Setelah mengarsipkan menurut bulan
faktur penjualan sesuai pada nama-nama sales atau sesuai daerah binaan sales. Setelah
selesai kemudian dimasukkan kembali ke dalam lemari khusus untuk pengarsipan faktur
penjualan yang sudah ada nama-nama sales atau daerah binaannya. Pengarsipan berkas
faktur penjualan dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Pengarsipan Berkas
Gambar diatas adalah susunan pengarsipan faktur penjualan yang penulis susun
berdasarkan daerah binaan atau nama sales.

2. Pengecekan Stok Gudang dan Data Pesanan
Penulis ditugaskan untuk memeriksa Stok Gudang dan Data pesanan, untuk memeriksa
stok gudang penulis melakukan setiap hari pukul 08.00 WIB kemudian penulis menerima
data stok buku dari Supervisor Admin yaitu bapak Yudhi Darmawan untuk dicocokan
terlebih dahulu antara remain pesanan dan stok fisik, setelah stok fisik sama dengan
remain pesanan kemudian penulis memberikan remain pesanan ke petugas gudang untuk
segera disiapkan dan dipacking sesuai data pesanan sales tertentu. Kemudian kalau stok
fisik tidak sama dengan remain tetap harus diberikan pada petugas gudang untuk disiapkan
dan dipacking, contohnya di stok jumlah 60 sedangkan di remain 80 maka tetap dipacking
untuk kemudian melaporkan buku kurang ke Supervisor Admin agar segera dibuatkan
laporan kepusat untuk meminta kiriman kekurangannya. Setelah penulis melakukan stok
gudang kemudian memberikan data pesanan pada pukul 08.30 WIB kepada petugas
gudang untuk segera disiapkan dan dipacking sesuai data pesanan sales tertentu. Setelah
selesai packing kemudian penulis mengambil kembali data pesanan pada petugas gudang
pukul 15.00 untuk diberikan kepada bapak Ragas sebagai Admin Accounting. Pengecekan
stok gudang dan data pesanan dapat dilihat pada Gambar 3.2 dan Gambar 3.3.

Gambar 3.2 Data Pesanan buku di K3S Pesawaran

Gambar di atas adalah contoh nota pesanan pelanggan atau disebut juga Sales Order
Remain (Packing Order) K3S Pesawaran, nota pesanan ini digunakan penulis untuk
melakukan packing buku pesanan.

Gambar 3.3 Data Cek stok gudang
Gambar diatas adalah data cek stok gudang yang digunakan penulis untuk melihat stok
fisik disamakan dengan remain pesanan.
3. Pengiriman buku ke sekolah
Penulis ditugaskan oleh Supervisor Admin yaitu Bapak Yudhi Dharmawan untuk
pengiriman buku ke sekolah setiap sales seperti SMP Muh Gunung Terang, SMAN 5
Bandar Lampung, SDS Al-Azhar 3 dan lain-lain. Kemudian penulis ditugaskan untuk
memastikan jumlah yang dikirim sesuai dengan faktur penjualan, kemudian buku dan
faktur dibawa oleh penulis untuk ke sekolah yang memesan sesuaai sales daerah binaan.
Setelah sampai kesekolah kemudian penulis memberikan buku pesanan dan faktur kepada
petugas perpustakaan untuk diperiksa kembali apakah sama dengan faktur penjualan, kalau
buku sesuai dengan faktur penjualan maka akan di tanda tangani dengan Kepala Sekolah
dan apabila jumlah fisik buku tidak sesuai dengan faktur maka akan diterbitkan surat
selisih barang yang akan ditandatangin oleh Kepala Sekolah untuk diberikan ke Branch
Manager yaitu Bapak Jaffarin. Pengiriman buku sekolah menggunakan faktur penjualan
dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4 Faktur Penjualan
3.1.3 Kendala yang Dihadapi
Adapun kendala yang sering dihadapi oleh penulis adalah pengarsipan berkas. Pada
saat melakukan proses pengarsipan berkas faktur penjualan, penulis kesuulitan
membedakan arsip dari tahun ke tahun karena ditumpuk menjadi satu dengan arsip terbaru,
contohnya arsip tahun 2016 ditumpuk bersebelahan dengan arsip tahun 2017.
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala
Dari kendala pengarsipan berkas yang dihadapi, penulis memiliki solusi yaitu pada saat
melakukan proses pengarsipan berkas faktur penjualan, dilakukan dengan cara
memisahkan berkas-berkas mulai dari tanggal terlama sampai tanggal yang paling baru
perbulannya. Setelah berkas disusun perbulannya kemudian diberi tulisan pada kertas
untuk menandai lalu berkas tersebut di straples, kemudian setelah berkas sudah di pisahkan
perbulannya lalu ditumpuk menjadi satu dalam berkas pertahunnya, setelah itu semua
berkas yang telah tersusun rapih sesuai tanggal, bulan dan tahunnya di masukkan ke dalam
map agar berkas tidak mengalami kerusakan. Hal tersebut penulis ambil dari teori menurut
Amsyah (2003). Menurut Zulkifli Amsyah arsip adalah setiap catatan (record atau warkat)
yang tertulis, tercetak atau ketikan, dalam bentuk huruf, angka atau gambar, yang
mempunyai arti tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi, yang terekam
pada kertas (kartu formulir) kertas film (slide, film-strip, mikro-film), media komputer
(pita tape, piringan, rekaman, disket), kertas fhoto copy dan lain-lain.
Setelah di arsip dengan benar terlihat susunan lebih rapi dan mudah untuk
seperti Gambar 3.5.

dicari

Gambar 3.5 Lemari tempat penyimpanan arsip
Gambar di atas merupakan lemari pengarsipan yang telah diberi label per tahun.

Gambar 3.6 Isi didalam lemari pengarsipan yang sudah rapi
Gambar di atas merupakan contoh yang penulis berikan untuk pengarsipan yang tersusun
menurut bulan dipisahkan menurut tahun.
3.2
PELAKSANAAN PKL (M. RIZKY CANDRA NPM : 14311760)
3.2.1 Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis di tempatkan di bagian
Admin Gudang.
a. Pengecekan Stok Gudang dan Data Pesanan
b. Penyusunan Buku (Tata Letak Di Gudang)
c. Cek Barang Masuk ke Branch Office (Kantor Wilayah) Lampung

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun beberapa pelaksanaan kerja yang dikerjakan oleh penulis selama Praktik
Kerja Lapangan (PKL) antara lain :
1. Pengecekan Stok Gudang dan Data Pesanan
Penulis ditugaskan untuk pengecekan stok gudang dan data pesanan, untuk
pengecekan stok gudang penulis melakukan setiap hari pukul 08.00 WIB, tetapi setiap hari
Jumat berbeda biasanya penulis cek stok gudang sehabis istirahat siang sekitar pukul 13.00
wib, penulis menerima data stok dari Supervisor Admin yaitu bapak Yudhi Dharmawan
untuk memeriksa antara jumlah stok fisik dengan remain pesanan sama atau tidak. Apabila
stok fisik dengan pesanan sales sama maka penulis langsung memberikan remain pesanan
kepada Helper digudang untuk segera disiapkan dan dipacking sesuai pesanan. Apabila
stok fisik dengan pesanan sales tidak sama maka penulis tetap memberikan remain
pesanan kepada Helper digudang untuk disiapkan dan dipacking, kemudian penulis
melaporkan kepada Supervisor Admin kalau buku pesanan kurang agar segera dibuatkan
permintaan kekurangan buku atas nama Branch Office Lampung ke kantor pusat (Solo).
Setelah penulis melakukan stok gudang kemudian memberikan data pesanan pada pukul
08.30 WIB, sedangkan dihari Jumat pukul 14.00 WIB kepada petugas gudang untuk
segera disiapkan dan di packing sesuai data pesanan sales tertentu. Setelah selesai packing
kemudian penulis mengambil kembali data pesanan pada petugas gudang pukul 15.00
untuk diberikan kepada bapak Ragas sebagai Admin Accounting. Pengecekan stok gudang
dan data pesanan dapat dilihat pada Gambar 3.7 dan 3.8.

Gambar 3.7 Data pesanan buku SD S Generasi Muda

Gambar di atas adalah nota pesanan pelanggan SD S Generasi Muda, nota pesanan
ini digunakan penulis untuk melakukan packing buku pesanan pelanggan yang dilakukan
menurut Dabin tertentu.

Gambar 3.8 Data cek stok gudang
Gambar diatas adalah data cek stok gudang yang digunakan penulis untuk melihat stok
fisik disamakan dengan remain pesanan agar lebih mudah untuk packing buku.
2. Penyusunan Buku (Tata Letak Di Gudang)
Penulis ditugaskan dibagian penyusunan buku di gudang, merapihkan buku yang
ada di gudang agar petugas gudang tidak kesulitan untuk mencari buku pesanan para
pelanggan. Penyusunan buku ini dilakukan 3kali seminggu dan tidak menentu harinya,
biasanya penyusunan buku dilakukan setelah buku kiriman dari kantor pusat (Solo) datang
ke kantor cabang di Branch Office Lampung. Penyusunan buku ini dilakukan berdasarkan
urutan jenjang sekolah, contohnya buku SD disusun berdasarkan judul dan jenjang SD,
buku SMP dan SMA pun sama disusun menurut jenjang nya masing-masing. Penyusunan
buku (Tata letak di gudang dapat dilihat pada Gambar 3.9.

Gambar 3.9 Tata letak buku di gudang menurut Jenjang

Gambar diatas adalah tata letak buku digudang yang penulis lakukan dengan
merapihkan dan menyusun buku menurut jenjang.
3. Cek Barang Masuk ke Branch Office (Kantor Wilayah) Lampung
Kali ini penulis diberikan tugas untuk memeriksa barang datang dari kantor pusat
(Solo). Penulis melakukan pengecekan barang datang dengan mencocokkan antara Faktur
pengiriman barang di surat jalan harus sama dengan fisik barang yang datang ke Branch
Office (Kantor Wilayah) Lampung, biasanya dilakukan seminggu dua kali ketika ada
barang datang saja. Kalau cocok antara faktur pengiriman barang dengan fisik barang yang
datang maka penulis langsung memberikan faktur pengiriman barang kepada Admin
Logistik, kalau tidak cocok antara faktur pengiriman barang dengan fisik barang penulis
melaporkan selisih barang kepada Admin Logistik untuk segera membuatkan berita acara
selisih barang ke kantor pusat (Solo), Pengecekan barang masuk ke Branch Office (Kantor
Wilayah) Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.10.

Gambar 3.10 Pengecekan barang masuk dari Pusat ke Bo Lampung
Gambar diatas adalah pengecekan barang masuk dari pusat ke Branch Office
Lampung yang penulis lakukan setiap barang masuk.
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang sering dihadapi oleh penulis adalah pengecekan stok gudang
dan data pesanan. Pada saat proses pengecekan gudang, barang yang dicek tidak ada dalam
colly (kardus) selain itu sering terjadi selisih stok dikarenakan barang tertukar dengan
jumlah barang yang lainnya dan kurang teliti dalam pendataan atau dalam pengepakan
barang yang harus disesuaikan oleh data pesanan. Selisih barang yang terjadi karena
gudang dapat diakses oleh orang banyak yang menyebabkan tidak aman dan rawan
pencurian.

3.2.3 Cara Mengatasi Kendala
Dan adapun cara mengatasi kendala menurut penulis adalah memberikan usulan
untuk dipasang CCTV (Closed Circuit Television) agar mengurangi tingkat kecurangan
bagi semua karyawan di Branch Office (Kantor Wilayah) Lampung. Menurut Ansel Adams
(2008), CCTV adalah sebuah media audio visual yang sangat kuat CCTV sangat
menawarkan berbagai persepsi yang menjadi sebuah interprestasi dengan eksekusi yang
terbatas. CCTV menjadi bentuk dari kamera pengamanan dan pemonitoran akan segala
kejadian. Setelah di lakukan pemasangan CCTV maka selisih buku yang ada di gudang
lebih sedikit dan lebih aman. Hasil pemasangan CCTV di gudang dapat dilihat pada
Gambar 3.11.

Gambar 3.11 Hasil pemasangan CCTV digudang
Gambar diatas adalah hasil pemasangan CCTV yang penulis usulkan diatas telah
terpasang di gudang.
3.3

PELAKSANAAN PKL (MUHAMAD TAHER K.K NPM : 14311634)

3.3.1 Bidang Kerja
Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), penulis di tempatkan di bagian
Admin Gudang dan Admin Piutang dengan tugas pokok :
a. Pengecekan stok gudang dan data pesanan
b. Pengarsipan berkas
c. Pengiriman buku kesekolah
3.3.2 Pelaksanaan Kerja
Adapun beberapa pelaksanaan kerja yang dikerjakan oleh penulis selama Praktik
Kerja Lapangan (PKL) antara lain :

1. Pengecekan Stok Gudang dan Data Pesanan
Ketika terdapat pesanan dari para pelanggan maka penulis langsung
melakukan pengecekan stok barang yang di pesan, dan melakukan pendataan ulang
stok barang di gudang.
Dalam melakukan pengecekan ini buku-buku yang telah terisi di dalam koli
dihitung dan disamakan dengan daftar pesanan yang telah di pesan oleh pelanggan,
apakah buku-buku yang telah di susun di dalam koli sudah sesuai dengan daftar
pemesanan pelanggan, jika dalam proses pengecekan buku di dalam koli belum
sesuai, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap daftar pesanan pelanggan,
kemudian melaporkan kepada Supervisor Admin yaitu bapak Yudhi Dharmawan
agar segera dimintakan ke pusat (Solo) buku pesanan yang kurang. Apabila proses
pengecekan sudah sesuai dengan pesanan pelanggan maka barang yang dipesan
dapat dikirim. Penulis diberikan remain pesanan buku oleh Kepala Gudang yaitu
bapak Ayup Kurniawan setiap hari pukul 08.30 wib untuk melakukan penyiapan
dan sekaligus pengecekan stok gudang, remain yang diberikan oleh kepala gudang
setiap hari nya berbeda untuk penyiapan. Misalnya hari Senin penyiapan untuk
Lampung Timur,Selasa penyiapan untuk Lampung Selatan, Rabu penyiapan untuk
Lampung Utara dan seterunya. Setelah melakukan penyiapan penulis mengecek
kembali hasil penyiapan nya agar tidak terjadi kesalahan kekurangan buku untuk
relasi yang memesan, kemudian remain yang sudah selesai penyiapan diberikan
kepada Admin Accounting untuk di DO (Drop Out) supaya mengurangi stok
disistem. Data cek stok gudang dan data pesanan pelanggan dapat dilihat pada
Gambar 3.13 dan 3.14.

Gambar 3.12 Data Pesanan Pelanggan SMP Xaverius Terbanggi Besar

Gambar diatas adalah data pesanan pelanggan yang penulis terima ketika ingin
menyiapkan buku pesanan sekolah.

Gambar 3.13 Data cek stok gudang
Gambar diatas adalah data stok gudang yang penulis terima sebelum mendapatkan
remain pesanan pelanggan
1. Pengarsipan Berkas
Kali ini penulis ditugaskan oleh Supervisor Admin yaitu Bapak Yudhi Dharmawan
untuk mengarsipkan nota contoh dan nota retur sesuai nomor bulan, tahun masingmasing. Contohnya nota contoh dengan nomor SRA-0003801 tanggal 24/09/2017,
SRA-0003802 tanggal 25/092017 dan seterusnya, kemudian nota contoh dengan
nomor SAM-0002828 tanggal 24/09/2017, SAM-0002829 tanggal 25/09/2017 dan
seterusnya. Penulis melakukan pengarsipan nota contoh dan nota retur setiap ada
permintaan nota contoh dan nota retur sales, dilakukan biasa nya setiap hari kamis jam
15.00 WIB. Setelah selesai mengarsipkan kemudian berkas tersebut di simpan dalam
map sesuai nota untuk disimpan dilemari khusus berkas dikantor. Pengarsipan berkas
dapat dilihat pada Gambar 3.16.

Gambar 3.14 Pengarsipan berkas
Gambar diatas adalah letak pengarsipan berkas yang penulis lakukan selama PKL
yang mengurutkan menurut bulan, tahun dan nomor faktur.

Gambar 3.15 Isi didalam pengarsipan yang sudah rapi.
Gambar di atas merupakan contoh yang penulis berikan untuk pengarsipan yang
tersusun menurut bulan dipisahkan menurut tahun.
2. Pengiriman buku ke sekolah
Penulis ditugaskan oleh Supervisor Admin yaitu bapak Yudhi Dharmawan
untuk pengiriman buku ke sekolah setiap sales seperti SMP Muh Gunung Terang,
SMA 3 Al-Azhar Bandar Lampung, SDS Al-Azhar 3 dan lain-lain. Kemudian
penulis ditugaskan untuk memastikan jumlah yang dikirim sesuai dengan faktur

penjualan, kemudian buku dan faktur dibawa oleh penulis untuk ke sekolah yang
memesan sesuaai sales daerah binaan. Setelah sampai kesekolah kemudian penulis
memberikan buku pesanan dan faktur kepada petugas perpustakaan untuk diperiksa
kembali apakah sama dengan faktur penjualan, kalau buku sesuai dengan faktur
penjualan maka akan di tanda tangani dengan Kepala Sekolah dan apabila jumlah
fisik buku tidak sesuai dengan faktur maka akan diterbitkan surat selisih barang
yang akan di tandatangani oleh Kepala Sekolah untuk diberikan ke Branch
Manager yaitu bapak Jaffarin. Pengiriman buku sekolah menggunakan faktur
penjualan dapat dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.16 Faktur Penjualan
3.3.3 Kendala Yang Diadhapi
Pada saat melakukan proses pengepakan barang yang akan dikirim ke pelanggan,
jumlah barang sering kali tidak sesuai dengan data barang yang ada di gudang. Hal ini
terjadi karena pergerakan barang yang masuk dan keluar dari gudang tidak terlacak secara
detail oleh data yang disimpan, karena tidak adanya cacatan faktur penjualan,tidak
dilakukan pengecekan rutin,adanya kecurangan, dan tidak dipisahkan nya stok lama dan
stok baru.

3.3.4 Cara Mengatasi Kendala
1.

Pengecekan Stok Data Gudang
Cara mengatasi permasalahan di atsa maka penulisan melakukan berdasarkan teori
menurut Kumorotomo dan Margono (2011) .untuk menghadapi kendala
pengecekan input data yaitu :
1) Menyiapkan data seakurat mungkin.
Staf gudang harus melakukan pencatatan seakurat mungkin seperti input stok
masuk dan stok keluar. Kepala gudang atau staf gudang tersebut harus tahu
terlebih dahulu data periode lalu, kemudian tentukan target pemasaran serta
perkiraan penjualan periode sekarang. Beberapa perusahaan distributor atau
produser sekalipun menggunakan sistem pre-order dan data pesanan yang
masuk sebagai landasan menentukan angka persediaan.
2) Pisahkan Stok Baru dan juga Stok Lama
Mencampur aduk stok baru dan lama hanya akan membuat bingung ketika staf
gudang melakukan pencatatan dan pengecekkan stok barang. Ada baiknya
memisahkan stok lama dan stok baru, agar mudah menemukan berapa jumlah
stok lama yang terjual dan belum terjual.
3) Lakukan Pengecekan Sebelum Barang Disimpan
Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa staf gudang selalu melakukan
pengecekan barang sebelum memasukkannya ke dalam gudang, pengecekan ini
bisa dilakukan sebelum pemberian kode. Agar staf gudang bisa mengetahui ada
atau tidaknya barang yang dicatat dalam tumpukan stok barang. Pengecekan ini
juga bisa membantu menemukan barang mana yang mengalami kecacatan,
salah produksi,

dan kesalahan

lainnya

sebelum

memutuskan untuk

menyimpannya. Khusus untuk barang-barang yang cacat, staf gudang dapat
mengumpulkannya ke dalam satu tempat lain untuk memberikan tanda atau
catatan kecil mengenai keterangan cacat pada bagian mana atau lainnya.
4) Melakukan Pencatatan secara Rutin
Pencatatan persediaan secara rutin dilakukan setiap ada barang yang masuk,
pindah tempat, dan barang keluar. Anda bisa melakukan stok opname secara
berkala sesuai kebutuhan untuk membantu Anda dalam melakukan manajemen
stok barang di gudang. Stock Opname merupakan proses berkala yang
dilakukan untuk menghitung fisik barang dagangan dan persediaan yang

sebenarnya dimiliki oleh sebuah bisnis, yang lalu kemudian hasilnya tersebut
dibandingkan dengan jumlah yang ada di dalam catatan persediaan.

BAB IV
PENUTUP
4.1

Simpulan
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama menjalani Parktek Kerja

Lapangan (PKL) di Perusahaan Tiga Serangkai Internasional (TSI) Bandar Lampung pada
beberapa bidang, yaitu :
1. Melakukan pengecekan buku di gudang.
2. Melakukan pengiriman buku ke masing-masing Dabin tertentu.
3. Melakukan arsip data kantor.
Setelah kami melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di PT Tiga Serangkai
Internasional, kami mendapat banyak manfaat, antara lain seperti melatih disiplin,
tanggung jawab, kerjasama dan etika, ataupun dapat menerapkan ilmu yang didapat selama
perkuliahan. Kami dapat menambah pengetahuan dari tempat dilakukan nya kegiatan PKL
dan meringankan pekerjaan perusahaan selama melakukan PKL. Sehingga suatu saat
ketika kami memasuki dunia kerja tidak akan ragu untuk melakukannya, karena
sebelumnya sudah mempunyai pengalaman dalam dunia kerja yang baik.
4.2

Saran
Setelah Penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di

PT Tiga

Serangkai Internasional Bandar Lampung, penulis ingin memberikan beberapa saran bagi
mahasiswa dan PT Tiga Serangkai International Bandar Lampung diantaranya adalah :
1. Perlu ditingkatkan kembali keamanan perusahaan agar lebih aman dan terkendali
2. Bagi mahasiswa yang ingin praktik kerja lapangan pada perusahan PT Tiga
Serangkai harus di perlukan nya skill dan ke disiplinan dalam bekerja bukan hanya
di dalam perusahaan saja begitu juga pada saat di luar lapangan dalam memasarkan
produk.
3. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sudah menguasai program standard
kantor seperti microsoft office.
4. Diharapkan bagi mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktik Kerja
Lapangan harap menjaga nama baik Universitas dan almamater.
5. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan
khusunya di Tiga Serangkai Internasional agar mempunyai rasa inisiatif.
6. Tunjukan rasa disiplin dalam kerja, dan menjaga etiket yang baik bagi mahasiswa.
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