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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 perusahaan PT Inti Bhar Mas selama lebih
kurang 2 bulan yaitu pada bulan April dan Juni 2018.
Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi di beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi Klaim yang dilakukan
secara rutin adalah memerikas berkas klaim kemudian meminta otorisasi kepada
pimpinan dan kemudian mencatat berkas klaim dan membuat rekap dokumen data
klaim. Pada divisi Delivery ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan
diantaranya, melakukan arsip nota penjualan Walls setiap minggu, merekap nota
Walls berdasarkan sales, yang berfungsi untuk mengeluarkan barang dari gudang.
Pada bagian Cusrtomer Service ada beberapa kegiatan rutin yang dilakukan
diataranya, menerima telepon dari customer, menyambungkan telepon dari
customer untuk admin ataupun untuk pimpinan perusahaan.
Kata Kunci : PKL, Klaim, Delivery, Customer Service. PT Inti Bharu Mas.
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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). 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 (Tim, 2017 : 1).
Program PKL merupakan akumulasi dari kegiatan belajar yang telah
ditempuh oleh mahasiswa di Universitas Teknokrat Indonesia. PKL dapat
diartikan sebagai sarana pelatihan 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 ke dalam program pelatihan berupa kinerja dalam
semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. PKL
diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah 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) (Tim, 2017 : 1-2).
PKL dilaksanakan di PT Inti Bharu Mas Bandar Lampung yang beralamat
di Jl Tembesu Raya No 9, Campang Raya, Bandar Lampung, Lampung. Penulis
memilih PT Inti Bharu Mas Bandar Lampung karena :
a.

Ingin mengetahui tentang teknik secara langsung pekerja karyawan PT Inti
Bharu Mas Bandar Lampung dalam menangani berbagai pekerjaan sesuai
bidangnya.

b.

Ingin mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya.

c.

Ingin mendapatkan tambahan pengalaman yang belum di dapat selama di
kampus.
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1.2

Maksud dan Tujuan PKL
1.2.1 Maksud PKL
Adapun maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah :
a. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja
Lapangan.
b. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan.

1.2.2 Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan PKL (Tim, 2017 : 2) adalah: Untuk memberikan
gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu atau teori
yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan membandingkannya dengan
kondisi nyata yang ada di lapangan.
a. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
b. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
c. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana
bekerja dan bersikap di dunia kerja.
d. Menambah wawasan mengenai dunia kerja khususnya dalam bidang
Penjualan atau distributor.

2.3

Kegunaan PKL
1.3.1 Untuk Penulis:
a. Mendapatkan pengalaman untuk bekal pada saat bekerja nantinya.
b. Sarana untuk mengimplementasikan dan meningkatkan ilmu yang
diperoleh di bangku perkuliahan.
c. Dapat mengetahui dunia kerja yang sebenarnya.
1.3.2 Untuk Universitas:
a. Universitas Teknokrat Indonesia akan dapat meningkatkan kualitas
lulusannya melalui pengalaman praktik kerja lapangan.
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b. Membina hubungan kerja sama yang baik antara pihak Universitas
Teknokrat Indonesia dengan perusahaan atau lembaga instansi
lainnya.
c. Universitas Teknokrat Indonesia akan dikenal di dunia kerja.

1.3.3 Untuk Perusahaan:
a. Perusahaan akan mendapat bantuan tenaga dari mahasiswamahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan.
b. Adanya kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja/
perusahaan sehingga perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan
akademis.
c. Adanya kritikan-kritikan yang membangun dari mahasiswamahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan.

2.4

Tempat PKL
PT Inti Bharu Mas yang beralamat di Jl Tembesu Raya No 9, Campang

Raya, Bandar Lampung, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang
perekonomian yaitu distributor. Beberapa produk dari Inti Bharu Mas adalah
Mamy Poko, Khongguan, Regal, Walls, dan Oli Shell.
Adapun alasan penulis memilih tempat tersebut karna:
a. Ingin mengetahui tentang teknik secara langsung pekerja karyawan PT Inti
Bharu Mas.
b. Ingin mengetahui dunia kerja yang sebenarnya.
c. Ingin mendapatkan tambahan pengalaman yang belum di dapat selama
di kampus.
d. Tepatnya sesuai dengan jurusan yang dipilih yaitu Pengolahan data,
pengarsipan data.
e. Ingin mengetahui tentang teknik memberikan pelayan kepada konsumen.
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Gambar 1.1. Peta lokasi PT Inti Bharu Mas
Sumber: Google Map
2.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
PKL di lakukan pada tanggal 16 April 2018 sampai 9 Juni 2018 atau

selama 50 hari, yang dilaksanakan di PT Inti Bharu Mas, dengan waktu kerja
yaitu:
1.

Jam kerja hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 08.00 – 16.00 WIB.

2.

Jam Istirahat hari Senin sampai Sabtu pukul 12.00 – 13.00 WIB.
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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1

Sejarah Perusahaan
Inti Bharu Mas adalah perusahaan berbentuk “Perseroan Terbatas” yang

dimiliki swasta dan didirikan tahun 1989, PT Inti Bharu Mas menempatkan
posisinya semakin kokoh dalam dunia usaha distribusi barang dari beberapa
perusahaan yang sudah dikenal dengan baik oleh konsumen. PT Inti Bharu Mas
Menjalin Mitra dengan beberapa produsen dalam kurun waktu yang relatif
panjang dan memiliki jangkauan pemasaran dan services hampir di seluruh
Provinsi Lampung. Ona Kembara ialah Owner PT Inti Bharu Mas. Selain
mempunyai perusahaan dibidang Distributor, beliau mempunyai perusahan
dibidang otomotif yaitu PT Honda Lampung Raya. Sosok dibalik kesuksesan Inti
Bharu Mas yang terbukti sampai sekarang kami dapat bertahan, bersaing dan
berkembang didunia bisnis nasional. Beliau merupakan salah satu tokoh
penggerak usaha yang cukup disegani dan dikenal di Lampung. Sebagai
Perusahaan Distribusi barang PT Inti Bharu Mas memiliki beberapa divisi Antara
lain:
1.

Divisi Biskuit (Khongguan, Regal)

2.

Divisi Shell

3.

Divisi Walls

4.

Divisi Charm

Melalui Divisi dan mitra usaha yang di bangun telah menempatkan PT Inti Bharu
Mas Sebagai salah satu perusahaan yang sangat dikenal dengan baik oleh seluruh
pelaku bisnis ekonomi di Provinsi Lampung.
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Gambar 2.1. Foto Perusahaan
Sumber: PT Inti Bharu Mas
2.2

Visi PT Inti Bharu Mas Lampung
Menjadi perusahaan distribusi yang unggul dan terpercaya, dengan

mengandalkan layanan dan produk-produk yang berkualitas kepada pelanggan
dan mitra bisnis baik secara lokal maupun nasional.

2.3

Misi PT Inti Bharu Mas Lampung
Memperluas jaringan distribusi di Indonesia.
a. Memberikan pelayanan terbaik dengan didukung tenaga kerja yang
terlatih dan handal.
b. Menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat dan membangun
karyawan yang handal (tangguh, ulet, jujur dan bertanggung jawab).
c. Memperluas segmen pasar untuk membangun jaringan yang kokoh dan
kuat yang dilandasi oleh semangat untuk maju dan juga kerja yang
profesional.
d. Meningkatkan kemampuan teknologi informasi secara berkelanjutan
guna menghadapi kompetisi global.
e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kepuasan rekan bisnis.
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2.4

Struktur organisasi

Gambar 2.2 Struktur organisasi
Sumber: PT Inti Bharu Mas
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2.5

Tugas Dan Tanggung Jawab Personil

1.

President Direktur
President Direktur PT Inti Bharu Mas yaitu Bapak Ona Kembara

yang

mempunyai

mempunyai

peran sebagai pemilik PT Inti Bharu Mas. Beliau

kewenangan dalam pengambilan keputusan mutlak

bagi

perusahaan.
2. Direktur
PT Inti Bharu Mas yaitu Bapak James Ona Kembara. Beliau merupakan
putra owner PT Inti Bharu Mas. Beliau mempunyai peranan penting terhadap
pelaksanaan kegiatan PT Inti Bharu Mas. Fungsinya

sebagai

pengawas,

pengarahan dan pengambil keputusan bagi perusahaan.
3. General Manajer
General Manajer PT Inti Bharu Mas Lampung Yaitu:
a. Bapak Ardian. Beliau merupakan general manager untuk divisi Shell
b. Bapak Iik Ikabal Luthfi. Beliau merupakan general manager untuk
divisi Charm, Khongguan, Regal, Walls.
Peran General manager yaitu melakukan pengarahan, pengawasan,
dan pengambil keputusan serta penanggung jawab terhadap Operational
Manager yang berada di divisi yang dipimpin.
4. Operational Manager
Peran

operational

manager

yaitu

melakukan

perencanaan,

pengarahan, pengawasan, dan pengambil keputusan bagi Supervisor serta
penanggung jawab di divisi nya masing-masing. Operational Manager PT
Inti Bharu Mas Lampung yaitu:
a. Edi Setiawan Operational Manager divisi Khongguan.
b. Sartono Operational Manager divisi Walls.
c. Andriyanto Operational Manager divisi Charm.
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5. Supervisor
Peran Supervisor yaitu sebagai penanggung jawab kegiatan operational
yang dilakukan sales. Supervisor terbagi menjadi 3 yaitu:
a. Supervisor MT yaitu supervisor yang mengawasi Sales MT dengan
tujuan penjualan ke mall mal yang ada di lampung.
b. Supervisor GT yaitu supervisor yang mengawasi Sales GT dengan
tujuan penjualan ke toko-toko yang ada di lampung.
c. Supervisor MD yaitu supervisor yang mengawasi MD setiap produk
yang akan dipromosikan.

6. Sales
Peran sales sangat penting bagi perusahaan, karena sales merupakan ujung
tombak penjualan produk kepada konsumen.
7. Kepala Gudang
Kepala gudang PT Inti Bharu Mas Lampung yaitu Bapak Romadhon.
Peran kepala gudang yaitu mengawasi produk yang masuk atau datang ke
perusahaan dan produk yang keluar ke konsumen.
8. Kepala HRD & GA
Kepala Human Resources Development (HRD) & General Affair (GA)
bernama Bapak Ahmad Najih. Beliau berperan sebagai pengawas sekaligus
pengambil keputusan terhadap kinerja karyawan PT Inti Bharu Mas Lampung
dan di bantu staf hrd.
9. Kepala Audit
Kepala Audit bernama Fransiscus Edo, beliau berperan sebagai pengawas
terhadap transaksi yang dilakukan karyawan agar tidak terjadi kecurangan
yang dapat merugikan PT Inti Bharu Mas. Dalam pelaksanaan kegiatan beliau
dibantu oleh staf audit.
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10. Tax Manager
Manager Tax bernama Katherine Judy. Beliau berperan sebagai perencana
biaya pajak yang dikeluarkan PT Inti Bharu Mas Lampung. Dalam
pelaksanaanya beliau dibantu oleh staf pajak PT Inti Bharu Mas Lampung.
11. Accounting
Accounting Manager bernama Eka Haryanti, beliau berperan sebagai
perencana, pengelola, dan pengambil keputusan terhadap keuangan PT Inti
Bharu Mas Lampung.
12. Kepala Admin Enternal Data Processor (EDP)
Kepala Admin EDP bernama Fitri Astuti beliau berperan sebagai
pengawas dan mengordinir admin EDP setiap divisi yang ada di PT Inti Bharu
Mas Lampung.
13. Staf
Membantu

dan

melaksanakan tugas-tugas yang

diberikan

oleh

Koordinator.
2.6

Alamat perusahaan
Jl. Tembesu Raya Komplek Pergudangan Bulok No. 9, Campang Raya, Tj.

Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Lampung 35112.

Gambar 2.3. Alamat PT Inti Bharu Mas
Sumber: PT Inti Bharu Mas
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2.7

Logo dan Makna Logo

Gambar 2.4 logo PT Inti Bharu Mas
Sumber: PT Inti Bharu Mas
Makna dari logo di atas tersebut yaitu menggunakan nama pemilik dari
inti bharu mas yaitu ONA KEMBARA agar supaya masyarakat lebih mengenal
tentang sosok pemilik dari PT Inti Bharu Mas.
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

PELAKSANAAN PKL:
HENDRA KURNIAWAN, NPM 15311133

3.1.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan
melakukan kegiatan PKL di PT Inti Bharu Mas penulis ditugaskan untuk bekerja
di bidang Accounting Manager dan di tempatkan di divisi klaim.
3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL di PT Inti

Bharu Mas Lampung yaitu membantu dalam melakukan rekap klaim.Prosedur
dalam melakukan rekapitulasi data klaim yaitu:
a.

Dimulai dari pelanggan mengirimkan berkas klaim kepada bagian klaim
dengan melampirkan dokumen.

b.

Kemudian bagian klaim memeriksa kelengkapan berkas klaim yang di
bawa oleh pelanggan kemudian meminta otorisasi dari pimpinan.

c.

Pimpinan melakukan otorisasi berkas klaim yang diserahkan oleh bagian
klaim dan kemudian menyerahkan kembali ke bagian klaim.

d.

Bagian klaim mencatat berkas klaim, data diri kedalam form klaim secara
manual, dan membuat rekap dokumen data klaim.
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Gambar 3.1 contoh surat klaim

Gambar 3.2 contoh kwitansi atau berkas
klaim
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Gambar 3.3 contoh data klaim manual
3.1.3

Kendala yang dihadapi
Adapun kendala yang penulis hadapi saat melakukan prakti kerja lapangan

di PT Inti Bharu Mas Lampung adalah:
a. Pencarian data klaim pelanggan memerlukan waktu yang lama karena
penumpukan berkas yang sangat banyak dari data klaim sebelumnya.
b. Proses rekap klaim secara manual kurang efisien karena dalam

melakukan pencatatan masih secara manual, yaitu dicatat dibuku-buku
dan rawan data hilang.
3.1.4

Cara mengatasi kendala
a. Warkat atau arsip adalah setiap catatan tertulis atau bergambar yang
memuat keterangan mengenai sesuatu hal atau peristiwa yang dibuat
untuk suatu keperluan (Sedarmayanti, 2001). Pada kutipan diatas
maka penulis membuat arsip untuk mengatasi kendala dalam
pencarian dokumen yang disimpan secara manual, penulis melakukan
penataan dokumen fisik secara sistematis dengan cara memisahkan
menggunakan pemisah kertas atau sekat agar mudah diakses.
Dikarenakan keterbatasan penulis dalam melakukan pengambilan
gambar di tempat praktik kerja lapangan, maka penulis membuat
sebuah ilustrasi atau contoh pemisah dokumen.
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Gambar 3.4 ilustrasi pemisahan dokumen
b. Untuk mengatasi kendala dalam penyimpanan dokumen yang
disimpan

secara

manual,

penulis

melakukan

penyimpanan

menggunakan Ms excel.

Gambar 3.5 Penyimpanan menggunakan Ms Excel
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3.2

PELAKASANAAN PKL
HERDI ARIAWAN, NPM 15311047

3.2.1

Bidang Kerja
Pelaksanaan PKL selama kurang lebih 2 bulan mulai tanggal 16 April

2018 sampai dengan 09 Janni 2018 di PT. Inti Bharu Mas, penulis di tempatkan
pada bagian Pengiriman ( Delivery ).
3.2.2

Pelaksanaan kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di PT Inti Bharu Mas, penulis

ditugaskan untuk bekerja dibagian pengiriman ( Delivery ), dibawah bimbingan
ibu Dwi Apriyani, admin bagian pengiriman. Adapun pekerjaan yang dilakukan
oleh penulis pada saat PKL di PT. Inti Bharu Mas, yaitu:
a. Penulis melakukan arsip nota penjualan Walls.
b. Merekap nota WALLS yang berfungsi untuk mengeluarkan barang dari
gudang.

Gambar 3.6 rekap nota penjualan
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c. Mengecek nota pending, batal dan kirim pada divisi WALLS

Gambar 3.7 cek nota pending, batal dan kirim

d. Makukan penginputan data klaim yang diserahkan dari para Helper kepada
bagian pengiriman (Delivery).

Gambar 3.8 input data klaim
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e. Melakukan Loadseet nota pengiriman barang berdasarkan area sales.

Gambar 3.9 loadsheet nota penjualan

3.2.3

Kendala yang dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi penulis saat melakukan PKL pada PT Inti

Bharu Mas yaitu:
a. Karena penyimpanan berkas tidak beraturan maka sulit untuk

dapat

menemukan kembali arsip nota penjualan secara cepat ketika dibutuhkan
oleh para sales dan bagian gudang untuk revisi nota maupun batalan.

Gambar 3.10 arsip nota penjualan
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b. Ketika melakukan rekap nota penjualan pada program web browser
Orlandsoft, terkadang sering lambat.

3.2.4

Cara mengatasi kendala

a. Kearsipan

adalah

manajemen

arsip

sebagai

proses

pengawasan

penyimpanan dan pengamanan dokumen serta arsip baik dalam bentuk
kertas maupun media elektronik (Sukoco, 2007). Berdasarkan kutipan
diatas dan permasalahan yang ada maka penulis membuatkan tempat untuk
pengarsipan nota penjualan, karena tempat pada arsip sebelumnya kurang
memadai dan dibuatkan sekat atau pembatas nota penjualan perbulan yang
terbuat dari karton, agar pencarian nota lebih cepat dan tepat.

Gambar 3.11 Arsip nota penjualan perbulan
b. Untuk mengatasi masalah pada program web browser Orlandsoft yang
sering lambat, penulis melakukan pembersihan cache pada komputer dan
pembersihan

history

browser

secara

berkala,

untuk

mengurangi

kelambatan pada program web browser Orlandsoft. Dan penginstalan
software pembersih sampah pada komputer.
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3.3

PELAKSANAAN PKL:
MUHAMAD EFENDI, NPM 15311145

3.3.1

Bidang kerja
Pada saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama lebih kurang 2

(dua) bulan mulai tanggal 16 April 2018 sampai dengan 9 Juni 2018 di PT Inti
Bharu Mas, penulis ditempatkan untuk bekerja di bagian customer service (CS).
3.3.2

Pelaksanaan kerja
Selama melakukan kegiatan PKL di PT Inti Bharu Mas, penulis

ditugaskan untuk bekerja di bagian customer service di bawah bimbingan Ibu
Tirolan Magdalena. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh penulis pada saat PKL
di PT Inti Bharu Mas cukup banyak, seperti:
a. Membantu melayani customer yang ingin berbelanja di PT Inti Bahru
Mas, dengan memberikan informasi mengenai daftar harga produkproduk kepada customer.
b. Pengarsipan surat keluar, penulis mencatat surat keluar di buku
pengarsipan surat.
c. Menerima telepon dari customer.
d. Menyambungkan telepon dari customer ke devisi admin, devisi klaim,
devisi delivery, devisi keuangan, devisi pajak, dan pimpinan
perusahaan.
e. Menyambungkan telepon dari devisi admin, devisi klaim, devisi
delivery, devisi keuangan, devisi pajak, dan pimpinan perusahaan
kepada customer.
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3.3.3

Kendala yang dihadapi
Selama proses pelaksanaan PKL di PT Inti Bharu Mas selain mendapatkan

pembelajaran dan pengalaman baru, penulis tidak lepas dari kendala saat
melakukan praktik kerja lapangan (PKL). Kendala-kendala yang dihadapi penulis
antara lain:
a. Pencatatan nomor telepon belum terkomputerisasi sehingga rentan
terjadi hilang data karena hilangnya buku telepon dan tidak adanya
backup data yang baik.

Gambar 3.12 Buku telepon
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b. Karena pencatatan nomor telepon karyawan dan instansi-instansi
terkait masih dilakukan dengan cara konvensional, yaitu pencatatan
masih dilakukan dibuku-buku sehingga membutuhkan waktu cukup
lama dalam pencarian kembali nomor telepon ketika dibutuhkan.

Gambar 3.13 Buku-buku telepon

3.3.4

Cara mengatasi kendala
Solusi yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut

adalah:
a. Berdasarkan kendala yang dihadapi yaitu pencatatan nomor telepon
belum terkomputerisasi sehingga rentan terjadi hilang data karena
tidak adanya backup data yang baik, dengan ini penulis memberikan
solusi untuk menginputkan nomor telepon yang ada dibuku telepon
kedalam microsoft excel berdasarkan divisi, sehingga data

nomor

telephone dapat disimpan secara terkomputerisasi dan dapat
meminimalisir terjadinya hilang data nomor telepon karena hilangnya
buku telepon.
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Gambar 3.14 Pencatatan nomoar telepon kedalam Ms Excel
b. Nomor telepon penting (important telephone numbesr) sebaiknya
tersedia diruang operator telepon, dengan kelengkapan ini operator
telepon dapat memberikan layanan informasi yang akurat dan cepat
sewaktu-waktu diperlukan oleh tamu maupun manajemen. (Agus
Sambodo,

Bagyono,

2006).

Berdasarkan

kutipan

diatas

dan

permasalahan yang ada, maka penulis memberi solusi dengan cara
mencatat nomor-nomor telepon yang sering dihubungi oleh admin
ataupun pimpinan perusahaan disebuah kertas sehingga lebih
mempercepat customer service dalam melakukan pencarian nomor
telepon.

Gambar 3.15 Pencatatan nomor telepon pada kertas
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Simpulan
Berdasarkan penjelasan dari pembahasan pada bab sebelumnya,maka

penulis dapat mengambil kesimpulan beberapa hal yang didasarkan dari hasil
praktik kerja selama 2 bulan adalah sebagai berikut:
a. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah
didapatkan selama perkuliahan, seperti menerima telepon dan pengarsipan
berkas.
b. Mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat
menganalis apa yang terjadi di PT Inti Bharu Mas dengan memberikan
solusi atas kendala yang ada, seperti pencatatan nomor telepon dikertas
supaya lebih memudahkan karyawan dalam melakukan pencarian nomor
telepon.
c. Mahasiswa mampu memahami sistem pada dunia kerja khususnya pada
bidang penjualan dan distributor, seperti bagaimana cara mengelola data
klaim dan merekap nota penjualan.
d. Mahasiswa dapat menambah wawasan mengenai bagaimana cara sikap
didunia kerja, seperti besikap sopan kepada rekan sesama pekerja dan
kepada pimpinan perusahaan.

4.2

Saran
4.2.1 Saran untuk mahasiswa yang akan melaksanakan PKL
a. Untuk di bagian Accounting Manager dan akan di tempatkan di
divisi klaim, mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di PT Inti
Bharu Mas sebaiknya harus menguasi tentang dasar-dasar
akuntansi.
b. Untuk bagian Pengiriman, Mahasiswa yang akan melaksanakan
PKL di PT Inti Bharu Mas sebaiknya mampu mengetik cepat
menggunakan 10 jari, karena pada penginputan rekap data
penjualan dibutuhkan secara cepat dalam penginputanya.
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c. Untuk bagian Customer Service, mahasiswa yang akan
melaksanakan PKL di PT Inti Bharu Mas sebaiknnya
berpenampilan menarik, berperilaku yang sopan, dan menguasai
telephoning.

4.2.2

Saran untuk PT Inti Bharu Mas
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat penulis

berikan adalah, sebagai berikut:
a. Berdasarkan kendala yang di hadapi maka penulis memberikan
usulan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan komputer yang
sudah ada dengan cara membuatkan program aplikasi berbasis
desktop yang berisi perintah untuk rekap data klaim. Secara praktis
program tersebut bertugas untuk mengolah data disimpan untuk
suatu kepentingan tertentu. sebab selama ini rekap data klaim kurang
efektif dan rawan hilang.
b. Sebaiknya pada bagian pengiriman, ketika melakukan pengarsipan
nota penjualan dibuatkan tempat seperti lemari arsip, agar arsip nota
penjualan dapat dicari dengan cepat dan tepat dan tersusun rapi.
c. sebaiknya pada bagian jaringan ditambahkan bandwidth untuk
menunjang kinerja kerja pada bagian pengiriman ketika pembuatan
rekap nota penjualan.
d. Pada bagian customer service, pencatatan nomor telephone masih
dilakukan secara manual, sehingga memperlambat pegawai dalam
melakukan pencarian nomor telepon. Oleh karena itu ada baiknya
jika dibuatkan sebuah program aplikasi berbasis desktop yang dapat
mempercepat pekerjaan pegawai dalam melakukan pencarian nomor
telepon.

26

DAFTAR PUSTAKA

IBM.(2010).PT INTI BHARU MAS. Tersedia pada: http://intibharu.com/index.php
(Diakses: 26 Juli 2018).
Sambodo, A., & Bagyono.2006.Dasar-dasar KANTOR DEPAN HOTEL.
Yogyakarta: ANDI.
Sedarmayanti. 2001, Dasar-dasar Pengetahuan
Perkantoran. Bandung: Mandar maju.

Tentang

Sukoco, Munir Badri. 2007, Manajemen tentang Perkantoran Modern.
Jakarta: Erlangga.

Menejemen

27

LAMPIRAN

28

Lampiran 1. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL ( Muhamad efendi)
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Lampiran 2. Form Penilaian Mahasiswa PKL ( Muhamad efendi)
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Lampiran 3. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL ( Hendra Kurniawan)
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Lampiran 4. Form Penilaian Mahasiswa PKL ( Hendra kurniawan )
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Lampiran 5. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL ( Herdi ariawan )
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Lampiran 6. Form Penilaian Mahasiswa PKL ( Herdi ariawan )
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Lampiran 7. Form daftar hadir praktik kerja lapangan (Muhamad efendi, Hendra
kurniawan, Herdi ariawan)

