
 

 

 
 

 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 

PT KARYA SUKSES PRIMA 

BANDAR LAMPUNG 
 

 

 

Untuk memenuhi persyaratan mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan 

 

 

 

Disusun oleh: 

CLARA ANANTA FEBRINA 

(15311569) 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI 

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER 

UNIVERSITAS TEKNOKRAT INDONESIA 

BANDAR LAMPUNG 

2019 

 



 

 

ii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

LAPORAN  PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

Nama : Clara Ananta Febrina (15311569) 

Program Studi :  Sistem Informasi 

Instansi/perusahaan :  PT Karya Sukses Prima 

  Bandar Lampung 

Alamat Instansi/perusahaan :  Jl. Ridwan Rais Gg. Karya No. 01 

  Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian 

   Kota Bandar Lampung 

 

Pembimbing, 

 

Pembimbing laporan PKL     Pembimbing lapangan  

Fakultas Teknik & Ilmu Komputer,    Instansi/Perusahaan PKL, 

 

 

Amarudin, S.Kom., M.Eng. Budiman 

NIK. 022 12 02 02   

 

Menyetujui, 

Program Studi S1 Sistem Informasi 

Ketua, 

 

 

Rusliyawati, S.Kom., MTI. 

NIK. 031 02 08 02 

 

 



 

 

iii 
 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) 

PT KARYA SUKSES PRIMA 

 

 

 

Dipersiapkan dan disusun oleh: 

 

Clara Ananta Febrina (15311569) 

 

Telah dipresentasikan di depan Dewan Penguji  

pada tanggal 15 April 2019 

 

Dewan Penguji 

 

Pembimbing, Penguji, 

 

 

Amarudin, S.Kom., M.Eng.                 Jafar Fakhrurozi, S.Pd., M.Hum 

NIK. 022 12 02 02    NIK. 022 16 03 04   

 

Laporan ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan 

untuk memperoleh nilai Praktik Kerja Lapangan  

Tanggal 15 April 2019 

 

 

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer   Program Studi Sistem Informasi 

Dekan,         Ketua, 

 

 

 

Yeni Agus Nurhuda, S.Si., M.Cs.     Rusliyawati, S.Kom., MTI. 

NIK. 021 05 02 05          NIK. 031 02 08 02 

 



 

 

iv 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat  

dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan  Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini. Penulisan Laporan PKL ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah 

satu syarat untuk mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Program 

Studi SI Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan  

dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan laporan  

PKL ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:  

1. Bapak Dr. H.M. Nasrullah Yusuf, S.E., M.B.A. selaku Rektor Universitas 

Teknokrat Indonesia. 

2. Bapak Y. Agus Nurhuda, S.Si., M.Cs., selaku Dekan Fakultas Teknik dan 

Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. 

3. Ibu Rusliyawati, S.Kom., MTI., selaku Ketua Program Studi S1 Sistem 

Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia. 

4. Bapak Amarudin, S.Kom., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan Laporan 

PKL ini.  

5. Bapak Jafar Fakhrurozi, S.Pd., M.Hum., selaku Dosen Penguji. 

6. Bapak Setiawan, selaku Pimpinan PT Karya Sukses Prima. 

7. Pihak PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung Perusahaan/instansi yang 

telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis 

selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan membantu penulis 

dalam memperoleh data yang penulis perlukan. 

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala 

kebaikan semua pihak yang telah membantu dan semoga Laporan PKL ini 

membawa manfaat.  

 

Bandar Lampung, 15 April 2019 



 

 

v 
 

 

DAFTAR ISI 

 

Hal. 

 

LEMBAR JUDUL ...................................................................................  i 

LEMBAR PERSETUJUAN .....................................................................  ii 

LEMBAR PENGESAHAN ......................................................................  iii  

KATA PENGANTAR ..............................................................................  iv 

DAFTAR ISI............................................................................................  v 

DAFTAR TABEL ....................................................................................  vi 

DAFTAR GAMBAR ...............................................................................  vii 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................  viii 

RINGKASAN PELAKSANAAN PKL .....................................................  ix 

 

BAB I PENDAHULUAN .........................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................  1 

1.2 Tujuan PKL ............................................................................  2 

1.3 Kegunaan PKL .......................................................................  3 

1.4 Tempat PKL............................................................................  4 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL .............................................  4 

 

BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL ...........................................  6 

2.1 Sejarah Perusahaan .................................................................  6 

2.2 Struktur Organisasi .................................................................  8 

2.3 Kegiatan Umum Perusahaan ...................................................  11 

 

BAB III PELAKSANAAN  PRAKTIK KERJA LAPANGAN .................  12 

3.1 Pelaksanaan PKL :  CLARA ANANTA FEBRINA, NPM 15311569 12 

3.1.1 Bidang Kerja ........................................................................  12 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja ................................................................  12 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi .......................................................  17 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala ......................................................  18 

 

BAB IV PENUTUP .................................................................................  20 

4.1 Simpulan  ................................................................................  20 

4.2 Saran .......................................................................................  21 

 

DAFTAR PUSTAKA ...............................................................................  22 

LAMPIRAN  ...........................................................................................  23  

 

 

 

 

 



 

 

vi 
 

DAFTAR TABEL 

 Hal. 

  

Tabel 1.1      Jadwal Waktu Kerja Selama PKL.........................................  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 Hal. 

 

Gambar 1.1   Denah Lokasi PT Karya Sukses Prima Bandar    

   Lampung ............................................................................  4 

Gambar 2.1   Struktur Organisasi PT Karya Sukses Prima Bandar    

                      Lampung ............................................................................  8 

Gambar 3.1   Tempat penyimpanan dokumen ...........................................   13 

Gambar 3.2   Invoice Tagihan ...................................................................  15 

Gambar 3.3   Purchasing Order  ...............................................................  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

viii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 Hal. 

 

Gambar 1   Kantor PT Karya Sukses Prima  .............................................  23 

Gambar 2   Ruang administrasi  ..............................................................  23 

Gambar 3   Ruang Teknik  ......................................................................  24 

Gambar 4   Ruang Keuangan  .................................................................  24 

Gambar 5   Ruang Operator ....................................................................  25 

Gambar 6   Catatan Harian Lembar ke 1 ..................................................  26 

Gambar 7   Catatan Harian Lembar ke 2 ..................................................  27 

Gambar 8   Daftar Hadir Lembar ke 1 .....................................................  28 

Gambar 9   Daftar Hadir Lembar ke 2 .....................................................  28 

Gambar 10 Formulir Penilaian Lembar ke 1............................................  29 

Gambar 11 Formulir Penilaian Lembar ke 2............................................  30 

Gambar 12 Formulir Penilaian Lembar ke 3............................................  31 

Gambar 13 Formulir Penilaian Lembar ke 4  ...........................................  32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ix 
 

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 Karya Sukses Prima 

Bandar Lampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 

01 September 2018. 

Penempatan PKL pada perusahaan ini yaitu bidang Administrasi. 

Pelaksanaan kerja pada Staf Administrasi yang dilakukan secara rutin adalah 

pengarsipan, menerima telepon, menyiapkan dokumen, membuat Invoice tagihan, 

mengelola laporan kas harian, surat menyurat, membuat purchasing order. 

 Pada pelaksanaan PKL tersebut, penulis menemukan kendala pada 

pengarsipan dokumen penting. Penulis kesulitan untuk mencari dokumen yang 

dibutuhkan, sehingga penulis membutuhkan waktu yang lama untuk megecek satu 

persatu, membuat pekerjaan menjadi lebih sulit dan tidak efektif. Untuk mengatasi 

masalah tersebut, penulis men-scaning semua berkas penting yang biasa 

digunakan di tahun berikutnya dan disimpan ke dalam folder dengan membedakan 

perusahaan dan tahunnya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh oleh mahasiswa di Fakultas Teknik 

dan Ilmu Komputer (FTIK) 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 dibawah bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat. 

PKL merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa 

untuk mengikuti kegiatan akhir perkuliahan jenjang Strata 1 (S1). 

(Universitas Teknokrat, 2018)  

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat 

Indonesia memandang bahwa program PKL merupakan sarana strategis 

dalam proses pembentukan kemampuan dan kompetensi mahasiswa 

sebagai tenaga profesional. Program PKL didukung dengan perencanaan   

yang sistematis dan terarah. Selain itu, program PKL akan menambah 

wawasan dan pengalaman mahasiswa dalam dunia kerja, mahasiswa dapat 

menerapkan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan 

serta keterampilan dan keahlian dibidang praktik. Oleh karena itu penulis 

merasa perlu untuk mengikuti program PKL. PKL umumnya dilaksanakan 

di perusahaan - perusahaan maupun instansi baik swasta maupun negeri. 

Program Praktik Kerja Lapangan merupakan akumulasi dari 

kegiatan belajar yang telah ditempuh di FTIK  Universitas Teknokrat 

Indonesia. PKL dapat diartikan sebagai kesiapan sikap dan mental dalam 

dunia kerja, serta penerapan ilmu dan awal lulusan yang berkompeten pada 

bidangnya masing-masing. PKL juga diharapkan dapat  memberikan 
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gambaran nyata kepada setiap mahasiswa/i khusus nya FTIK Universitas 

Teknokrat Indonesia bagaimana menyikapi dunia kerja pada nyata nya.  

Dalam hal ini penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan yang 

penulis pilih adalah PT Karya Sukses Prima. Merupakan usaha yang 

bergerak pada jasa pelaksanaan kontruksi dan perdagangan umum, yang 

beralamatkan di jalan Ridwan Rais Gg. Karya No. 01 Kel. Tanjung Baru, 

Kec.Kedamaian, Bandar Lampung. Dan karena penulis memang sudah 

bekerja di PT Karya Sukses Prima lebih dari 2 (dua) tahun. Untuk itu 

penulis ingin melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan selama 

didunia kerja. 

Kegiatan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Karya Sukses 

Prima Bandar Lampung ini telah menerapkan beberapa sistem yang 

terkomputerisasi dan ada juga beberapa kegiatan yang masih 

menggunakan secara manual. 

Berdasarkan hal tersebut, adapun tujuan melaksanakan praktik 

kerja lapangan di perusahaan ini untuk mengetahui bagaimana dan seperti 

apa sistem yang berjalan dan yang di terapkan di Perusahaan terkait. Ilmu 

yang telah di peroleh di perkuliahan dapat di operasikan langsung ke 

perusahaan tersebut. 

 

1.2 Tujuan PKL 

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Memperoleh wawasan tentang suatu bidang pekerjaan yang ada di 

PT. Karya Sukses Prima Bandar Lampung. 

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja. 

3. Membangun mental yang kuat dan mengembangkan cara berfikir 

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan diri untuk mampu 

melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. 

4. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab mahasiswa terhadap 

pekerjaan yang diberikan. 
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5. Meningkatkan kedisplinan dan kemandirian mahasiswa melalui 

pemahaman akan budaya kerja profesional yang menuntut kerja 

sama, ketepatan waktu, kepemimpinan. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

1.3.1 Kegunaan PKL Bagi Mahasiswa 

1. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh 

nilai praktik kerja lapangan pada Fakultas Teknik Informatika 

dan Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. 

2. Sebagai laporan hasil bahwa telah melaksanakan praktik kerja 

lapangan. 

3. kesiapan secara dini kepada para mahasiswa untuk menghadapi 

dunia kerja. Dengan program PKL ini mahasiswa dapat 

mengembangkan dan mengoperasikan semua ilmu yang telah 

didapat di perkuliahan. 

 

1.3.2 Kegunaan PKL Bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer 

1. Sebagai media untuk menjalin hubungan kerja dengan 

perusahaan/instansi yang dijadikan tempat praktik kerja 

lapangan. 

2. Hasil laporan dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman 

oleh Universitas Teknokrat Indonesia untuk mahasiswa dalam 

pembelajaran. 

3. Menciptakan calon lulusan mahasiswa yang terampil di dunia 

kerja. 

 

1.3.3 Kegunaan PKL Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui dan mengatasi masalah - masalah yang ada di 

perusahaan. 

2. Menghasilkan usulan sistem yang dapat memperbaiki kinerja 

perusahaan. 
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3. PKL dapat digunakan oleh perusahaan sebagai referensi dasar 

untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan urusan 

pekerjaan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Karya Sukses Prima 

Bandar Lampung yang merupakan perusahaan swasta dan beralamat di 

Jalan Ridwan Rais Gg. Karya No. 01 Kel. Tanjung Baru, Kec. Kedamaian, 

Bandar Lampung.  

Gambar 1.2 Denah Lokasi PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung 

(Google Maps, 2018) 

 

1.5  Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegiatan PKL dilaksanakan pada Semester Genap yang 

berlangsung selama 2 bulan dari tanggal 09 Juli s.d 01 September 2018. 

Waktu pelaksanaan PKL di PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung 

yaitu setiap hari senin sampai sabtu pukul 08.00 WIB s.d 17.00 WIB. 

Waktu penyusunan laporan Prakter Kerja Lapangan (PKL) adalah selama 

2 bulan terhitung dari keluarnya Surat Keputusan. Jadwal waktu kerja 

selama PKL ditunjukan pada Tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Jadwal Waktu Kerja Selama PKL 

 

No 
Hari 

Jam Kerja 

Masuk Selesai 

1 Senin 08:00 17:00 

2 Selasa 08:00 17:00 

3 Rabu 08:00 17:00 

4 Kamis 08:00 17:00 

5 Jum'at 08:00 17:00 

6 Sabtu 08:00 17:00 

7 Minggu Libur 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT Karya Sukses Prima adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum. Perusahaan telah 

melakukan kegiatan bisnisnya sejak didirikan pada tahun 2009 sebagai PT 

Karya Sukses Prima. Perusahaan didirikan di Kota Bandar Lampung pada 

tanggal  26 Oktober 2009. Dalam perjalanannya telah dipercaya 

mengerjakan berbagai pekerjaan, yang dengan berbagai upaya melalui 

berbagai kesulitan dan hambatan sehingga membuatnya menjadi lebih 

matang, dan dewasa dalam menjalankan usaha. Untuk merespon dinamika 

dan kemajuan tersebut PT Karya Sukses Prima memiliki tanggung jawab 

dan komitmen yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi kepuasan 

pengguna jasa dari PT Karya Sukses Prima, karena kepuasan pengguna 

jasa adalah yang terpenting. Kemampuan PT Karya Sukses Prima dalam 

memenuhi tanggung jawab dan komitmen tersebut telah terbukti dengan 

adanya kepercayaan dari pengguna jasa kepada PT Karya Sukses Prima 

dalam mencapai tujuan-tujuan yang di inginkan oleh para pengguna jasa 

dengan prestasi yang dicapai PT Karya Sukses Prima seperti :  

1) Dapat diandalkan dan terpercaya 

2) Mengutamakan kepentingan dan kepuasan pelanggan 

3) Melaksanakan pekerjaan dengan cepat, tepat, yang berkualitas dan 

bermutu tinggi 

4) Struktur dan Management keuangan yang kuat dan mantap 

5) Karyawan yang berketerampilan dan penuh motivasi, serta  penuh 

tanggung jawab 

Komitmen dan tanggung jawab yang kuat dari PT Karya Sukses 

Prima untuk memuaskan pengguna jasa dimulai dari proses penawaran 

hingga selesainya pekerjaan. Dalam proses penawaran PT Karya Sukses 

Prima memberikan penawaran harga yang dapat di pertanggung jawabkan 
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dan memberikan keuntungan bagi pengguna jasa dengan harga yang 

sangat kompetitif. Berlanjut 

pada proses yang paling penting yaitu masa pelaksanaan pekerjaan, dengan 

pandangan itu proyek-proyek yang dijalankan memberikan kenyamanan 

terhadap setiap personil yang terkait di dalamnya.  

 

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Visi Perusahaan yaitu : Menjadi perusahaan terdepan dalam 

industri konstruksi sehingga menjadi pilihan utama dan andalan 

Pelanggan 

2. Misi 

Misi Perusahaan yaitu : 

a. Memperhatikan kualitas dan selalu berkomitmen pada kepuasan 

pelanggan. 

b. Ketepatan waktu dalam pengerjaan proyek. 

c. Perekrutan SDM yang berkompeten, pengembangan SDM yang 

profesional dan peningkatan daya saing SDM. 

d. Membangun jaringan kerja yang luas di bidang jasa konstruksi. 

Selain visi dan misi, PT Karya Sukses Prima juga memiliki 

sasaran dan kebijakan. Adapun sasaran dan kebijakan yang dimiliki 

perusahaan adalah : 

a. Memastikan penyelesaian seluruh proyek tepat waktu, 

spesifikasi dan biaya. 

b. Mengurangi angka Losses (Kehilangan Waktu Kerja) akibat 

kecelakaan kerja. 

c. Ramah lingkungan, pelaksanaan program lingkungan berjalan 

sesuai rencana. 

d. Mengurangi tingkat keluhan pelanggan dengan sasaran untuk 

mencapai produk tanpa cacat melalui perencanaan yang baik. 
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e. Memberikan pelayanan produk dan jasa yang lebih pada 

pelanggan melalui pelaksanaan training/pelatihan yang teratur 

untuk karyawan. 

f. Meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan untuk 

peningkatan kesejahteraan karyawan dan pengurus, serta nilai 

tambah bagi pemegang saham. 

g. Mencapai kepuasan pelanggan dengan cara memenuhi 

persyaratan pelanggan yang telah disepakati, persyaratan 

hukum yang berlaku dan persyaratan lainnya. 

h. Menjadi perusahaan konstruksi terkemuka, yang dikenal atas 

pemberian pelayanan yang professional, berkomitmen terhadap 

pencegahan pencemaran lingkungan dan tidak ada Losses 

Karena kecelakaan kerja dan masalah kesehatan. 

 

2.2  Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

Sumber : PT Karya Sukses Prima Bandar lampung 

 

 

PT Karya Sukses Prima mempunyai karakteristik bentuk organisasi 

dimana di dalamnya terdapat pembagian tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang didelegasikan masing-masing departemen kepada anggota-

anggotanya serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat 

menjalankan rencana yang telah ditetapkan agar tujuan dapat tercapai. 

Tugas struktur organisasi PT Karya Sukses Prima sebagai berikut : 
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2.2.1 Direktur 

Tugas Direktur yaitu membuat rencana kerja untuk kegiatan 

operasi perusahaan, mengawasi dan mengevaluasi jalannya kegiatan 

operasi perusahaan dan kemudian mengambil tindakan perbaikan yang 

diperlukan. Secara terperinci tugas dan tanggung jawab Direktur adalah : 

1) Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara 

keseluruhan sehingga semua kegiatan usaha dan pekerjaan tidak 

menyimpang dari tugas rutin yang telah ditentukan. 

2) Menandatangani dan memberi persetujuan terhadap usulan 

kontrak dan surat penting menyangkut perusahaan. 

3) Mengkoordinir secara langsung seluruh kegiatan sehari-hari para 

staf 

4) Menetapkan program kerja dan anggaran pembelanjaan 

perusahaan secara keseluruhan melalui masukan dan usulan para 

staf 

5) Ikut serta dalam pengurusan dan berusaha untuk mendapatkan 

penawaran kerja 

 

2.2.2 Staf Keuangan 

Tugas Staf Keuangan adalah melakukan kegiatan administrasi 

keuangan perusahaan. Bagian ini mengatur dan melaksanakan 

pemeriksaan catatan-catatan keuangan dan melaporkan posisi keuangan 

kepada Pimpinan/Atasan. Bagian ini juga bertanggung jawab terhadap 

pembukuan keuangan dan menyediakan data mengenai kegiatan bidang 

keuangan dalam rangka menyusun laporan keuangan yang baik bagi pihak 

intern maupun ekstern perusahaan. Dalam bagian staf keuangan ini ada 

orang yang diberi wewenang untuk menagih penjualan kredit kepada para 

pembeli apabila jatuh masa tempo piutang tersebut.  
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2.2.3  Staf Administrasi  

Melakukan aktivitas pelayanan kantor, penyediaan sarana serta 

pelayanan administrasi perkantoran, sesuai dengan ketetapan yang berlaku 

untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. Bertangung jawab 

dalam melaksanakan pengarsipan, menerima telepon, menyiapkan 

dokumen, membuat Invoice tagihan, mengelola laporan kas harian, surat 

menyurat, membuat purchasing order. 

 

2.2.4 Staf Teknik 

Adapun tugas yang dimiliki oleh staf teknik adalah sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab kepada Direktur. 

2. Membuat gambar kerja, rencana kerja, merumuskan syarat-syarat 

pelaksanaannya serta mengidentifikasi bill of quantity (BQ). 

3. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

4. Menentukan material yang dipakai untuk ruang dalam maupun luar. 

5. Membantu pelaksana kegiatan dalam mengendalikan proyek sejak 

awal kegiatan sampai pelaksanaan kegiatan. 

6. Membantu mengevaluasi pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan 

sehingga sesuai dengan yang direncanakan. 

7. Mengambil keputusan yang berhubungan dengan proyek atas 

persetujuan pelaksana kegiatan. 

8. Memberikan saran-saran teknis kepada pelaksanaan kegiatan.  

 

2.2.5 Staf Operator 

Adapun tugas yang dimiliki oleh operator adalah sebagai berikut: 

1. Mengoperasikan mesin/peralatan dengan benar. 

2. Menjaga kebersihan, kondisi, dan keamanan mesin/peralatan. 

3. Bertanggung jawab apabila mesin/peralatan rusak atau diperbaiki. 

 

2.3  Kegiatan Umum Perusahaan 

Tujuan dan aktivitas didirikannya perusahaan adalah untuk 

memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan menguntungkan. Dalam hal 



 

 

11 
 

ini usaha yang dipilih harus benar-benar memiliki peluang untuk 

dikembangkan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Adapun 

tujuan serta aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai 

berikut : 

1. Maksud dan tujuan adalah berusaha dalam bidang kontraktor, jasa dan 

perdagangan umum. 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, perusahaan dapat 

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : 

a. Merencanakan, memborong dan mengerjakan pekerjaan 

bangunan termasuk pembuatan saluran-saluran, jembatan dan 

gedung dan lain-lain. 

b. Untuk mendapatkan pekerjaan atau proyek yang akan 

dilaksanakan oleh perusahaan, perusahaan melakukan dua cara 

yaitu: 

1) Melalui Pelelangan Atau Tender. Dengan cara ini, 

para kontraktor yang mengikuti pelelangan akan 

mengajukan penawaran tertulis sehubungan dengan 

pekerjaan yang ditawarkan oleh pihak pemberi 

kerja. 

2) Tanpa Pelelangan. Dengan tanpa pelelangan 

perusahaan akan memperoleh pekerjaan atau proyek 

melalui surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh 

sipemberi kerja misalnya menunjukan langsung. 
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BAB III  

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

3.1 Pelaksanaan PKL: 

CLARA ANANTA FEBRINA 

NPM 15311569 

3.1.1 Bidang Kerja 

PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung, mempunyai beberapa 

bidang kerja, antara lain : Staf Keuangan, Staf Administrasi, Staf Teknik, 

Staf Operator. Dari beberapa bidang kerja tersebut penulis ditempatkan di 

bidang Staff Administrasi. Adapun pekerjaan yang penulis lakukan 

antara lain yaitu: 

1. Pengarsipan dokumen 

2. Menerima Telepon 

3. Menyiapkan dokumen 

4. Membuat Invoice tagihan 

5. Megelola laporan  kas harian 

6. Surat menyurat 

7. Membuat purchasing order (PO) dan mengirim via fax 

maupun email 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 09 Juli 

2018 di PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung. Berikut ini adalah 

daftar kegiatan yang dilakukan selama mengikuti kegiatan PKL : 

 

1. Pengarsipan dokumen 

Dalam kegiatan ini penulis masih melakukannya dalam bentuk 

manual yaitu menata rapi ke dalam Gobi Ordner dan disimpan ke 

dalam lemari kantor. Berkas yang disimpan biasanya terdiri dari 

berkas Faktur Pajak, Surat Perjanjian Kerja (SPK), Berita Acara,  

Invoice, Nota Penjualan, Nota Pengeluaran, dan berkas lainnya 
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yang berkaitan sesuai dengan nama proyek. Tempat penyimpanan 

dokumen sebagai berikut : 

 
 

Gambar 3.1 Tempat penyimpanan dokumen 

 

2. Menerima Telepon 

Kegiatan yang dilakukan dalam penerimaan telepon adalah 

sebagai berikut : 

1) Membuka sapaan salam sopan seperti : “Selamat 

Pagi/Siang/Sore. 

2) Merespon semua keperluan penelepon. 

3) Mencatat semua keluhan yang disampaikan. 

4) Menutup pembicaraan telepon dengan salam sopan sama 

halnya seperti pembukaan pembicaraan ; “Selamat 

Pagi/Siang/Sore” 

 

3. Menyiapkan Dokumen  

Dalam kegiatan ini penulis perlu menyiapkan berkas dengan 

cara menggandakan dokumen yang diperlukan. Biasanya berkas ini 

digunakan untuk memenuhi persyaratan lelang, memperpanjang 

sertifikat, sesuai dengan kepentingan perusahaan. 
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Dokumen pada umumnya terdiri dari : 

a. Akta Pendirian dan Pengesahan Notaris 

b. Akta perubahan dan Pengesahaan Notaris 

c. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) 

d. HO (Surat Izin Gangguan) 

e. TDP (Surat Tanda Daftar Perusahaan) 

f. IUJK (Izin Usaha Jasa Kontruksi) 

g. SBU (Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Kontruksi) 

h. Kop Surat Perusahaan 

i. KTP Penanggung jawab (direktur) 

 

4. Membuat Invoice Tagihan 

Dalam kegiatan ini penulis membuat invoice yaitu surat 

penagihan yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak 

pembeli atau dalam hal ini pelanggan sesuai kesepakatan yang 

tertera di Purchasing Order. Atau yang lebih dikenal dengan surat 

pemesanan yang dikeluarkan setelah terjadi booking atau pesanan 

antara penjual dengan pembeli. Invoice berisi rincian dari setiap 

barang atau produk yang ditawarkan dengan harga sesuai 

kesepakatan PO. Invoice ditunjukan pada Gambar 3.2 
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Gambar 3.2 Invoice  

Sumber : PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung 

 

5. Mengelola Laporan Kas Harian 

Dalam kegiatan ini penulis menyiapkan sejumlah dana yang 

dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif 

kecil jumlahnya. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran-

pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil seperti rekan 

kerja pimpinan, dana konsumsi untuk kepentingan rapat, dan lain 

sebagainya. 

Ada beberapa tujuan dibentuknya kas kecil, berikut diantaranya : 

a. Menangani masalah perlengkapan/perbekalan kantor yang 

dialami oleh suatu bagian kantor. 

b. Menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga 

tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil 

dan mendadak. 

c. Meringankan beban staf karyawan dalam memberikan 

pelayanan secara maksimal kepada pelanggan juga 

termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. 
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d. Mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana 

secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. 

 

6. Surat Menyurat 

Dalam kegiatan ini penulis membuat surat seperti : 

a. Surat resmi  

Surat ini mengenai penyampaian pesan antara pihak yang 

satu ke pihak yang lain. Yang menitikberatkan pada 

penyampaian penugasaan antar instansi/organisasi. 

b. Surat tidak resmi/pribadi 

Surat ini mengenai penyampaian pesan yang bersifat 

pribadi yang dikirim perseorangan untuk menyampaikan 

suatu maksud yang bersifat pribadi. 

 

Dapat ditarik garis besar mengenai surat:  

 

1) Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi 

tertulis yang dilaksanakan dengan menggunakan 

sehelai kertas/lebih.  

2) Surat berisikan informasi yang berasal dari satu 

pihak kepada pihak lainnya, antar pribadi, 

kedudukannya, dalam organisasi pemerintahan. 

3) Surat dapat menghubungkan seseorang dengan 

kelompok atau menghubungkan kelompok dengan 

seseorang yang berjauhan. 

4) Surat memiliki bagian-bagian tertentu seperti 

ukuran kertas surat, bahasa surat, bentuk-bentuk 

surat, dan jenis-jenis surat. 

5) Surat merupakan citra, cermin, mentalitas jiwa serta 

petunjuk intern dari perusahaan yang bersangkutan 
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7. Membuat purchasing order (PO) dan mengirim via fax maupun 

email 

Penulis membuatkan dokumen yang dibuat oleh pembeli 

untuk menunjukkam barang yang ingin dibeli dari pihak penjual. 

Dan setelah itu penjual mengirimkan dokumen yang berisi pesanan 

pembeli ke distributor melalui via fax maupun email. 

Purchasing Order juga merupakan sebuah kontrak yang 

membentuk kesepakatan antar pembeli dan penjual mengenai barang 

yang ingin dibeli oleh pihak pembeli.  

 

Gambar 3.3 Purchasing Order 

Sumber : PT Karya Sukes Prima Bandar Lampung 

3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 

Dari pemaparan di atas mengenai pelaksanaan kerja, 

penulis menghadapi permasalahan atau kendala yang dihadapi di 

tempat praktik kerja lapangan di PT Karya Sukses Prima yaitu: 

 

1. Kurang efektif dalam penyimpanan berkas karena harus mengecek 

satu persatu sehingga jika mencari satu berkas akan membutuhkan 

waktu yang lama. 
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2. Sering terjadi miskomunikasi dalam penyampaian pemesanan 

barang ke distributor dan kebingungan dalam menyelesaikan 

masalah. 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala  

Adapun cara mengatasi kendala yang dihadapi penulis selama 

bekerja adalah sebagai berikut: 

1. Menscan semua berkas penting yang biasa digunakan di tahun 

berikutnya dan disimpan kedalam folder dengan membedakan 

perusahaan dan tahunnya. Maka dari itu sistem pencarian akan 

lebih efektif dikarenakan tidak perlu mencari keseluruhan berkas 

satu persatu. Arsip Elekronik adalah arsip yang disimpan dan 

diolah dalam suatu format, dimana hanya komputer yang dapat 

memprosesnya. Arsip Elektronik disebut juga dengan machine 

readable records (arsip yang hanya bisa dibaca melalui mesin). 

Electronic records adalah informasi yang terkandung dalam file 

dan media elektronik, yang dibuat, diterima, atau dikelola oleh 

organisasi maupun perorangan dan menyimpannya sebagai bukti 

kegiatan. 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa arsip 

elektronik dapat berupa file elektronik maupun dokumen 

elektronik. Arsip elektronik  dapat di artikan sebagai kumpulan 

informasi yang direkam dan diolah menggunakan teknologi 

komputer sebagau dokumen  elektronik agar dapat dilihat dan di 

pergunakan kembali. Arsip elektronik  juga bisa diartikan sebagai 

macam bentuk dokumen yang dibuat menggunakan media 

elektronik  dan disimpan dalam bentuk file digital. Arsip asli yang 

telah dia alih mediakan dengan cara di foto atau dipindai kemudian 

disimpan dalam bentuk file digital juga bisa disebut sebagai arsip 

elektronik. Contoh arsip elektronik bisa berupa gambar, surat 

elektronik (e-mail), dokumen digital (File Teks, File Data 

Database) dan lain sebagai nya.(Rifauddin, 2016) 
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2. Ada beberapa cara untuk mengurangi miskomunikasi yang 

termudah dan efektif adalah meminta petunjuk dan arahan 

mengenai pemesanan barang yang harus di setujui oleh Direktur 

yaitu Bapak Setiawan di perusahaan dan membuka pintu 

komunikasi, Perlu ada niat baik  kedua belah pihak. Dalam 

teknologi informasi yang banyak digunakan adalah komputer. 

Peran teknologi mempunyai kaitan yang erat dalam bidang 

informasi dan komunikasi. Peranan teknologi informasi dalam 

bidang komunikasi sangatlah besar, karena dalam adanya informasi 

yang mendukung, akan terciptanya komunikasi yang efektif. 

Kemampuan mendengar dan kemampuan berbicara perlu dikelola 

berimbang. Inti komunikasi adalah upaya timpal balik hingga 

tercapai kesepakatan.(Sudrajat Sugito,1998) 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

 

4.1 Simpulan 

Setelah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan di PT Karya 

Sukses Prima Bandar Lampung, banyak pengetahuan dan pembelajaran 

yang penulis dapatkan. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan 

beberapa hal yang penulis dapatkan dari Praktik Kerja Lapangan : 

1. Penulis memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan yang ada di 

PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung yang bergerak dibidang 

dalam bidang jasa Konstruksi dan Perdagangan Umum, dimana 

penulis ditempatkan sebagai Administrasi dan mampu melaksanakan 

pekerjaan yang sudah diberikan selama PKL. 

2. Penulis mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan lingkungan 

kerja yang telah dilakukan pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

di PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung. Sehingga penulis dapat 

berkomunikasi dengan baik secara jelas dengan bahasa yang mudah 

untuk dipahami dan memiliki mental yang lebih matang dalam 

menghadapi dunia kerja. 

3. Penulis mampu membangun mental yang kuat dan dapat 

mengembangkan cara berfikir dalam menyelesaikan masalah seperti 

mengatasi adanya kendala pada pengarsipan dokumen. 

4. Penulis dapat bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah 

diberikan dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, teratur, 

tersusun rapih dan tepat pada waktunya . 
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4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan untuk 

mahasiswa atau mahasiswi berikutnya yang akan melaksanakan PKL di 

PT Karya Sukses Prima Bandar Lampung agar mempersiapkan hal 

berikut : 

1. Memiliki kedisiplinan dan kesopanan serta bertanggung jawab dalam 

setiap pekerjaan. 

2. Memiliki inisiatif dalam melakukan pekerjaan. 

3. Melatih kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik dan benar 

secara jelas dengan bahasa yang mudah dipahami. 

4. Memiliki ketelitian dan kemandirian dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 
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LAMPIRAN 

 

 

  
 

Gambar 1 Kantor PT. Karya Sukses Prima 

 

 

  
 

Gambar 2 Ruang Administrasi 
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Gambar 3 Ruang Teknik 

 

 

 

 

Gambar 4 Ruang Keuangan 
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Gambar 5 Ruang Operator 
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Gambar 6 Catatan Harian Lembar ke 1 
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Gambar 7 Catatan Harian Lembar ke 2 
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Gambar 8 Daftar Hadir Lembar ke 1 

 

 

Gambar 9 Daftar Hadir Lembar ke 2 
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Gambar 10 Formulir Penilaian Lembar 1 
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Gambar 11  Formulir Penilaian Lembar 2 
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Gambar 12 Formulir Penilaian Lembar 3 
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Gambar 13 Formulir Penilaian Lembar 4 
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