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RINGKASAN PELAKSANAAN 

PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 

terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu instansi atau perusahaan 

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 PT Adi Sarana Armaada Tbk (ASSA 

RENT) cabang Lampung, selama 2 bulan yaitu dimulai pada 15 Juli hingga 7 

September 2019. 

 Penempatan PKL pada perusahaan ini dibagi bebrapa divisi dengan bidang 

kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada divisi administrasi dan operasional 

yang dilakukan secara rutin adalah mengelola data dan masalah administrasi dan 

operasional yang ada di PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA RENT) cabang 

Lampung, disini kami menyajikan berbagai macam data secara rutin kepada 

kepala divisi maupun koordinator yang berada di masing masing bagian. 

 Prosedur pelaksanaan kerja yang dilakukan langsung dibimbing oleh staf 

dan apabila ada kesalahan akan langsung diperbaiki, oleh karena itu kami 

mendapatkan banyak penglaman selama berada pada bagian administrasi dan 

operasional PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung. 

 

Kata Kunci : PKL, PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA RENT), Administasi, 

Operasional 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia sebagai institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja, 

menilai perlu diadakan program Praktik Kerja Lapangan. Hal ini merupakan 

realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

Objek pembelajaran program Praktik Kerja Lapangan adalah penerapan ilmu 

pengetahuan di instansi maupun perusahaan yang menjadi mitra program Praktik 

Kerja Lapangan. 

Program praktik kerja lapangan merupakan mata kuliah yang wajib 

dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Fakultas Teknik & Ilmu Komputer (FTIK) 

dan akumulasi dari kegatan belajar yang telah ditempuh di Universitas Teknokrat 

Indonesia. Praktik kerja lapangan dapat diartikan sebagai sarana pelatihan mental, 

karakter, penerapan ilmu dan pembentukan awal lulusan yang berkompeten di 

bidangnya masing – masing. Oleh karena itu praktik kerja lapangan merupakan 

suatu kegiatan terpadu dari seluruh pembelajaran ke dalam program pelatihan 

berupa kinerja yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah dipelajari. 

FTIK Universitas Teknokrat Indonesia menganggap bahwa program 

Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana strategis dalam proses pembentukan 

kemampuan dan kompetensi mahasiswa sebagai tenaga profesional. Program 

Praktik Kerja Lapangan didukung dengan perencanaan yang sistematis dan 

terarah. Buku pedoman ini memberikan petunjuk kepada mahasiswa FTIK 

Universitas Teknokrat Indonesia dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

Praktik Kerja Lapangan adalah suatu kegiatan pembelajaran yang terpadu 

dari seluruh pengalaman belajar yang telah dilaksanakan ke dalam program 

pelatihan berupa kinerja dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan 

ilmu yang telah dipelajari. Pada tahun 2019 Jurusan Informatika Universitas 

Teknokrat Indonesia mengadakan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa/i 

selama 2 (Dua) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 07 

September 2019. Praktik Kerja Lapangan tersebut dilaksanakan pada perusahaan-
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perusahaan maupun instansi pemerintah. Selain itu mahasiswa/i juga diberi 

kebebasan dalam menentukan tempat Praktik Kerja Lapangan tersebut. 

Salah satu instansi atau perusahaan yang menjadi tempat praktik kerja 

lapangan mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia adalah PT. Adi 

Sarana Armada, Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung karena dalam pengelolaan 

proses bisnis sudah terkomputerisasi atau memanfaatkan Teknologi Informasi di 

setiap bidang kerjanya. Adapun bidang kerja di PT. Adi Sarana Armada, Tbk 

(ASSA RENT) cabang Lampung meliputi bagian seperti: Bidang Umum dan 

SDM, Bidang Keuangan, dan Bidang Niaga. Oleh karena itu, dirasa PT. Adi 

Sarana Armada, Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung dapat memenuhi 

kompetensi penulis yaitu pengelolaan data, pengarsipan data, dan 

mengaplikasikan Perkantoran (word processing dan spreadsheet). Serta, ingin 

mengetahui proses mengolah data dan mendapatkan data. 

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan antara lain: 

1. Dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. Praktik 

kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, 

kerja keras, profesionalisme, dan lain-lain. 

2. Memperoleh pengetahuan tentang dunia kerja yang diperoleh di lapangan. 

Mahasiswa akan merasakan secara langsung perbedaan antara teori di 

kelas dengan yang ada di lapangan. Praktik kerja lapangan dapat 

membantu mahasiswa dalam menambah pengalaman kerja sehingga dapat 

menjadi tenaga kerja profesional. 

3. Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan kemampuan untuk 

menghadapi dunia kerja. 

4. Melatih mahasiswa/i calon lulusan agar memliki kemampuan dalam 

beradaptasi di dunia kerja. 

5. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa/I di dunia 

kerja. 
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1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah : 

 1.3.1 Bagi Penulis 

 Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Bagi 

Penulis adalah : 

1. Melatih disiplin, tanggung jawab, inisiatif, motivasi kerja, kerjasama, 

tingkah laku, etika dan emosi. 

2. Menggabungkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di 

Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja. 

3. Memberikan kesempatan kerja untuk memperoleh pengalaman kerja 

dan berinteraksi dengan instansi calon pengguna lulusan di 

perusahaan atau instansi tempat magang. 

4. Meningkatkan cara berpikir dalam menghadapi masalah - masalah 

didalam melakukan pekerjaan. 

 

  1.3.2 Bagi Universitas  

 Kegunaan selama melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Bagi 

Universitas adalah : 

1. Universitas akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui 

Praktik Kerja Lapangan. 

2. Menjalin kerjasama antara Universitas dengan PT. ADI SARANA 

ARMADA, Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung dengan begitu 

Universitas akan lebih dikenal didunia industri/kerja. 

 

1.3.3  Bagi Instansi  

Kegunaan melakukan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Instansi 

adalah : 

1. Membantu instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami 

dan meringankan pekerjaan intstansi. 

2. Adanya sarana yang membangun dari mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan. 
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3. Mengembangkan kemampuan kepemimpinan di instansi dalam 

memberikan bimbingan dan teladan bagi mahasiswa yang melakukan 

Praktik Kerja Lapangan. 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 Kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT. ADI 

SARANA ARMADA, Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung ber-lokasi di Jl. 

Pangeran Emir M Noer No.57, Kel. Pengajaran, Kec. Teluk Betung Utara, Kota 

Bandar Lampung, Lampung. 40115. Telp. (0721) 471111. 

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 2 bulan dimulai dari tanggal 

15 Juli 2019 s.d 07 September 2019. Waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

di PT. ADI SARANA ARMADA, Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung yaitu 

setiap hari senin s.d jum’at pukul 08.00 s.d 17.00 WIB. 

Tabel 1.1 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Adi Sarana Armada 

Tbk. Kantor Cabang Lampung 

No Hari Waktu 

1 Senin 08.00 s.d 17.00 WIB 

2 Selasa 08.00 s.d 17.00 WIB 

3 Rabu 08.00 s.d 17.00 WIB 

4 Kamis 08.00 s.d 17.00 WIB 

5 Jum’at 08.00 s.d 17.00 WIB 
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BAB II  

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) adalah perusahaan layanan transportasi 

terbesar di Indonesia yang menyediakan jasa penyewaan kendaraan untuk 

korporasi, transportasi logistik, serta layanan pengemudi. 

Awalnya, ASSA Rent dirintis pada tahun 2003 dengan armada awal 

sejumlah 819 kendaraan di bawah nama Adira Rent. Pada bulan Oktober 2010, 

perusahaan resmi berganti nama menjadi ASSA Rent, dengan komitmen utama 

untuk senantiasa menyediakan kualitas layanan terbaik dan menjadi “Trusted 

Partner in Transportation Services”. 

 

Gambar 2.1 PT ADI SARANA ARMADA, Tbk (ASSA RENT) Cabang 

Lampung 

Seiring perkembangan usaha yang pesat, kini ASSA Rent mengelola lebih 

dari 21.300++ kendaraan dan 4.100++ pengemudi melayani lebih dari 1.000 

perusahaan di Indonesia. ASSA Rent juga telah memerluas wilayah layanan ke 
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hampir semua kota besar utama dan memberikan jaminan kelancaran operasional 

melalui 44 jaringan di seluruh Indonesia, lebih dari 864 bengkel perbaikan resmi. 

Pada tanggal 30 September 2013 ASSA Rent Kantor Cabang Wilayah 

Lampung resmi didirikan sebagai sarana pengelolaan usaha di wilayah Lampung 

dibawah koordinasi Kantor Pusat di Jakarta. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun Visi dan Misi PT Adi Sarana Armada Tbk Kantor Cabang Lampung 

adalah sebagai berikut : 

a. Visi 

Visi dari PT Adi Sarana Armada TBK adalah : 

Menjadi Perusahaan penyedia jasa transportasi dan logistic terintegrasi 

korporasi yang terbaik. 

b. Misi 

Misi dari PT Adi Sarana Armada TBK adalah : 

Mendedikasikan diri untuk memberikan layanan terbaik dengan 

komitmen untuk meraih pencapaian tertinggi dalam kualitas pelayanan 

terhadap pelanggan, hubungan antar karyawan & nilai pemegang 

saham. 

 

2.3 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.3 Logo Perusahaan 
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2.4 Kegiatan Umum Perusahaan  

PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa Rent) cabang Lampung adalah 

perusahaan rental kendaraan untuk korporasi, transportasi, logistik, serta 

layanan pengemudi yang bertugas mengelola dan melakukan pengawasan 

usaha  di wilayah Lampung 

2.5  Struktur Organisasi PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa Rent) Cabang 

Lampung  

 Berikut merupakan Struktur Organisasi PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa 

Rent) Cabang Lampung. 
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 Gambar 2.5 Struktur Organisasi PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa Rent) Cabang Lampung 

 

 



9 

 

 

2.5 Fungsi Unit Kerja PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa Rent) Cabang 

Lampung 

Dibawah ini merupakan uraian tugas masing-masing unit kerja dalam 

struktur organisasi PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa Rent) Cabang Lampung 

yang akan dijelaskan secara umum sebagai berikut : 

 

1.  Kepala Cabang 

Kepala cabang bertugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi , serta 

mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kerja PT Adi Sarana Armada Tbk 

(Assa Rent) cabang Lampung. Sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan 

yang telah ditetapkan oleh PT Adi Sarana Armada Tbk (Assa Rent). 

 

2. Kepala Bagian Marketing 

Kepala bagian marketing bertugas untuk menjaga efisiensi dan efektivitas 

kerja di departemen marketing, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugas tugas departemen marketing kepada direktur operasional. 

 

3. Kepala Bagian Administrasi 

Kepala bagian administrasi bertugas melakukan perencanaan dan koordinasi 

dengan pihak pihak lain di perusahaan terkait prosedur dan sistem 

administrasi yang diterapkan, serta merancang cara untuk merampingkan 

proses demi efisiensi perusahaan. 

 

4. Kepala Bagian Operasional 

Kepala bagian operasional bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, 

produktivitas, kontrol kualitas, keselamatan kerja, dan mengawasi 

penyediaan kendaraan secara efektif dan efisien. 
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5. Bidang Pewakilan Bisnis 

Bidang perwakilan bisnis bertugas melakukan penjualan jasa secara 

langsung kepada konsumen, merencanakan promosi, menganalisa keadaan 

pasar dalam menetapkan harga. 

 

6. Bidang Piutang Perdagangan 

Bidang piutang perdagangan bertugas melakukan pegenalan produk 

terhadap pelanggan, menjaga hubungan baik dengan pelanggan (follow up) 

memastikan konsumen mendapatkan solusi tentang permasalahan yang 

dialaminya, menjaga kredibilitas perusahaan dengan baik. 

 

7. Bidang Hutang Perdagangan 

Bidang hutang perdagangan bertugas melakukan koordinasi dengan bagian 

bagian terkait produksi, pembayaran, penjualan dan vendor, pencatatan 

terhadap kegiatan pembelian, melakukan pembayaran terhadap pembelian 

yang sudah absah, membuat laporan dan neraca pembelian. 

 

8. Kasir  

Kasir bertugas melakukan proses pembayaran, pencatatan transaksi, 

pencatatan kas, pengecekan nota, membuat laporan keuangan dan laporan 

transaksi. 

 

9. Bidang Urusan Umum 

Bidang urusan umum bertugas untuk mendukung perusahaan dalam 

menjalankan operasional dengan mengurus segala urusan rumah tangga 

perusahaan, memenuhi segala kebutuhan operasional kepada internal 

perusahaan, menjaga, mendata dan merawat seluruh asset perusahaan. 

 

10. Bidang Perpajakan 

Bidang perpajakan bertugas menangani seluruh aspek tentang perpajakan 

perusahaan, serta menjalankan suatu sistem internal informasi perpajakan 
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yang efektif dan efisien untuk menciptakan kualitas dokumen dan pelaporan 

perpajakan. 

 

11. Bidang Layanan Pemeliharaan 

Bidang layanan pemeliharaan bertugas melayani keluhan pelanggan, 

mengkonfirmasi perbaikan kendaraan, melayani pemeliharaan kendaraan,  

membuat perintah kerja bengkel, melaksanakan pelaporan dan evaluasi 

kegiatan kepada kepala operasional,  membuat dan mengelola data 

pemeliharaan kendaraan. 

 

12. Bidang Layanan Klaim 

Bidang layanan klaim bertugas melayani keluhan pelanggan tentang 

kerusakan body kendaraan, melayani pemliharaan body kendaraan, 

melaksanakan pelaporan kepada kepala operasional, membuat dan 

mengelola data pemeliharaan kendaraan. 

 

13. Bidang Pengiriman Kendaraan 

Petugas pengiriman bertugas memastikan kendaraan layak jalan, 

memastikan kelengkapan surat surat kendaraan, serta mengelola data 

kendaraan yang siap jalan dan tidak siap jalan. 

 

14. Petugas Registrasi Kendaraan 

Petugas registrasi kendaraan bertugas menerima dan melayani konsumen 

saat pendaftaran awal, memberikan dukungan operasional bagian registrasi 

dalam hal administrasi surat tanda kendaraan bermotor konsumen, melayani 

konsumen terkait dengan informasi mengenai surat tanda kendaraan 

bermotor 

 

15. Petugas Pengendali Suku Cadang 

Petugas pengendali suku cadang bertugas melakukan order suku cadang ke 

sub depo untuk keperluan gudang maupun pesanan, follow up atas order 

yang telah dibuat, mencatat order atau permintaan yang tidak dipenuhi, 
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menerima dan memeriksa suku cadang yang dating sesuai dengan kondisi 

fisik dan dokumen yang dibutuhkan, menyimpan dan memelihara suku 

cadang, membuat retur bagi suku cadang yang rusak, memeriksa suku 

cadang yang tersedia di gudang 

 

16. Bidang Koordinator Pengemudi 

Bidang koordinator pengemudi bertugas melakukan koordinasi terhadap 

pengemudi yang siap bertugas, bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 

pengemudi dan memastikan ketersediaan pengemudi. 

 

17. Bidang Administrasi Pengemudi 

Bidang administrasi pengemudi bertugas mengeluarkan surat perintah kerja 

pengemudi, mengelola dokumen, perkapan data, membuat agenda 

pengemudi. 

 

18. Petugas Layanan Pelanggan 

Petugas layanan pelanggan bertugas menjalin hubungan baik dengan 

konsumen, melayani permintaan saran dan masukan konsumen, 

merencanakan kegiatan internal perusahaan, merencanakan kegiatan dalam 

memenuhi kepuasan pelanggan 

 

19. Petugas Kurir 

Petugas kurir bertugas mengantar dokumen, invoice, lampiran kerja sama 

kepada konsumen maupun vendor 

 

20. Teknisi  

Teknisi bertugas menegerjakan perbaikan atau perawatan kendaraan sesuai 

perintah kerja bengkel, mencatat pekerjaan yang dilakukan dikolom perintah 

kerja bengkel, menginformasikan kerusakan yang ditemukan diluar perintah 

kerja bengkel. 
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21. Petugas Pembantu Mekanik 

Petugas pembantu mekanik bertugas membantu tugas mekanik dalam 

melakukan pekerjaan,  perawatan kendaraan 

 

22. Petugas Laka Lantas 

Petugas laka lantas betugas untuk melayani pengaduan kecelakaan dan 

kerusakan kendaraan, membuat berita acara kejadian, dan 

menginformasikan kepada kepala operasional. 

 

23. Petugas Cuci 

Petugas cuci bertugas dalam membantu memelihara kebersihan kendaraan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 Nurman Satya Marga  

      (16312190) 

3.1.1 Bidang kerja 

  Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Adi Sarana Armada Tbk 

(Assa Rent) cabang Lampung telah dilaksanakan dan ditugaskan pada 

bagian administrasi dibawah bimbingan Bapak Mochamad Adiyansyah 

Sunoto. Diposisi tersebut ditugaskan untuk : 

1. Pengumpulan data unit kendaraan yang beroperasi 

2. Pengelolaan data kontrak kerja sama 

3. Pengarsipan data lampiran kontrak  

4. Membuat daftar hadir satpam 

5. Menginput data uang masuk 

6. Menginput data uang keluar 

7. Melakukan follow up terhadap konsumen terkait lampiran kerja sama 

8. Melakukan pengecekan dokumen sebelum pengesahan 

 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

   Dalam Praktik kerja lapangan pada bagian administrasi berada di 

bawah tanggung jawab kepala divisi Administrasi yang ada di PT. Adi 

Sarana Armada Tbk. (Assa Rent) cabang Lampung. Bidang yang menjadi 

fokus adalah pelaksanaan dan pengelolaan data unit kendaraan, uang 

masuk dan uang keluar. Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja 

lapangan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan dan pengelolaan lampiran kerja sama kendaraan 

  Lampiran kerja sama didefinisikan sebagai surat yang dibuat 

kepada pihak lain yang bertujuan untuk menawarkan kerjasama, barang 

maupun jasa. Lampiran kerja sama akan dibuat setelah perusahaan tujuan 

atau klien mengirimkan surat permintaan kepada kita. 
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Setelah lampiran kerja sama dibuat maka akan terjalin kerjasama antar 

perusahaan, demikian lampiran kerja sama merupakan perjanjian  

kerjasama tertulis perusahaan dengan klien atau perusahaan lain. 

 

Adapun Tahapan dalam pengelolaan lampiran kerja sama : 

1. Klien melakukan permintaan jasa sewa kepada marketing sales. 

2. Marketing membuat pengajuan jasa sewa kepada bagian oprasional. 

3. Marketing melakukan koordinasi bersama Accounta Officer (AO) 

dalam pembuatan lampiran kerja sama dan invoice pembayaran. 

4. Lampiran kerja sama dan invoice pembayaran dikirimkan kepada 

konsumen. 

5. Konsumen melakukan pembayaran invoice dan melakukan pengesahan 

Lampiran Kerja Sama. 

6. Lampiran kerja sama dikirimkan kembali pada perusahaan guna 

pengarsipan data. 

 

 

Gambar 3.1 Lampiran Kerja Sama 
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 2. Pengarsipan 

  Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan, pengertian arsip atau kintaka adalah rekaman kegiatan 

atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, 

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan 

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

 

  Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 2, fungsi 

arsip dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Fungsi dinamis, yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penyelanggaraan keidupan kebangsaan pada 

umumnya, atau dipergunakan secara langsung dalam penyelanggaraan 

administrasi negara. 

2. Fungsi statis, yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung 

dalam perencanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada 

umumnya, maupun penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara. 

 

Surat yang telah dibuat haruslah diarsipkan untuk kepentingan 

bagian administrasi jika diperlukan di kemudian hari. Adapun cara 

pengarsipannya adalah sebagai berikut : 

1. Pertama urutkan nama konsumen, hal ini di perlukan agar saat mencari 

surat lampiran kerja sama dapat dilakukan dengan mudah, sesuai abjad 

konsumen. 

2. kemudian surat lampiran kerja sama dimuat dalam dokumen surat sesuai 

dengan jenisnya. 

3. Setelah itu dokemen surat diletakkan dalam lemari arsip. 
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Gambar 3.2 Arsip Dokumen 

 

3. Menginput Uang Masuk dan Uang Keluar 

  Penginputan yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan 

data dan program yang akan diproses oleh komputer. Dalam penginputan 

uang masuk dan uang keluar berfungsi sebagai pencatatan kas pada bentuk 

digital, pencatatan kas untuk berfungsi untuk mengetahui pemasukkan dan 

pengeluaran perusahaan. 

  Dalam penginputan kas masuk dan kas keluar  melalui beberapa 

tahap yaitu : 

1. Menerima catatan atau laporan uang masuk dan uang keluar dari kasir. 
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2. Dari laporan uang masuk dan uang keluar dapat diinputkan pada sistem 

dengan aplikasi SAP. 

3. Bila laporan penerimaan uang maka masuk ke laman uang masuk dan 

inputkan data sesuai form. 

4. Bila laporan pengeluaran uang maka masuk ke laman pengeluaran dan 

inputkan data sesuai form. 

 

 

Gambar 3.3 Bukti Penerimaan Bank 
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Gambar 3.4 Bukti pengeluaran Bank 
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Gambar 3.5 Penginputan Menggunakan Aplikasi SAP 
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4. Melepas Harddisk 

 Hard Disk Drive (HDD) atau biasa dikenal dengan harddisk saja 

adalah sebuah media penyimpanan sekunder pada sebuah komputer. 

Meskipun disebut sebagai media penyimpanan sekunder namun pada 

kenyataannya fungsinya adalah sangat penting bahkan tidak bisa 

ditinggalkan lagi untuk kebutuhan sebuah komputer. Hal tersebut sangat 

jelas mengingat kebutuhan akan software berupa program maupun 

aplikasinya, serta data yang diolah membutuhkan media penyimpanan 

yang sangat besar, yang tidak cukup hanya ditampung oleh sebuah media 

penyimpanan utama berupa ROM (Read Only Memory) dan RAM 

(Random Access Memory),(Wahyudi ,2005). 

 PT Adi Sarana Armada telah menetapkan untuk mendisposal atau 

menjual perangkat komputer yang dianggap performa nya telah menurun 

dikarnakan spesifikasi yang telah usang, untuk itu maka ditugaskan untuk 

melepas Harddisk yang terpasang pada perangkat komputer yang akan di 

disposalkan karena terdapat data penting di dalam Harddisk tersebut. 

 

Gambar 3.6 Melepas Harddisk 
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3.1.3 Kendala yang dihadapi 

 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah pelatihan dalam 

melakukan pekerjaan.Dalam pelatihan pekerjaan tersebut ditemukan 

beberapa hambatan yang dialami. 

Adapun hambatan yang didapatkan : 

1. Printer tidak dapat mencetak berkas. 

2. Komputer tidak dapat mengakses printer sharing. 

3. Jaringan internet kurang stabil. 

3.1.4 Cara mengatasi Kendala 

1. Menurut Lim Rusyamsi (2009:1) Printer merupakan sebuah perangkat 

keras yang dihubungkan pada komputer yang berfungsi untuk 

menghasilan cetakan baik berupa tulisan ataupun gambar dari komputer 

pada media kertas atau yang sejenisnya. Jenis printer ada tiga macam, 

yaitu jenis printer dot metrix, printer Ink jet, dan printer laser jet., 

dalam kasus ini digunakan jenis printer ink jet yaitu printer yang 

menggunakan tinta cair. Dalam menjalankan tugas ditemukan beberapa 

kendala diantaranya printer tidak dapat mencetak sesudah diisi ulang. 

 Menurut panduan penggunaan canon solusi untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah : 

1. Hentikan pencetakan. 

2. Buka Printer. 

3. Buka penutup Catridge. 

4. Benarkan posisi catridge. 

5. Tutup dengan benar penutup catridge. 

6. Lakukan percobaan cetak. 
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2. Menghubungkan beberapa komputer ke suatu printer yang bertujuan 

untuk mempermudah kinerja user. Fungsi dari sharing printer yaitu 

untuk menghubungkan beberapa personal komputer ke suatu 

printer.Adanya jaringan internet di kantor juga dapat digunakan untuk 

saling berbagi perangkat keras, akan tetapi terkadang sharing printer 

tidak dapat digunakan secara maksimal karena beberapa masalah 

seperti tidak dalam satu jaringan wifi hingga tidak terinstallnya driver 

dari printer tersebut, hal ini menyebabkan komputer tidak dapat 

terhubung dengan printer. Dalam kasus ini lakukan instalasi printer tipe 

canon MP280. 

Adapun langkah – langkah menginstall printer canon MP280 : 

1. Hubungkan printer dengan komputer. 

2. Klik start menu, pilih devices and printers. 

3. Selanjutnya klik add a printer. 

4. Kemudian klik add local a printer. 

5. Setelah muncul menu choose a printer port, centang opsi use an 

existing port. Lalu klik next. 

6. Kemudian akan ada tampilan jendela baru yang berisi menu install 

the printer driver. Setelah muncul beberapa merk printer, dalam 

kasus ini pilih merk dan tipe printer yang sesuai yaitu canon MP280. 

Klik have disk. 

7. Klik browse, kemudian cari file driver yang telah dimiliki.  

8. Jika file driver sudah ditemukan, klik open. Kemudian klik tombol 

OK. 

9. Klik tombol next, tunggu hingga proses instalasi selesai. 

Setelah menyelsaikan langkah – langkah di atas maka komputer telah 

terinstall driver, silahkan lakukan uji cetak. 
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3. Menurut Harjono (2009) internet adalah kumpulan dari beberapa 

komputer, yang bahkan bisa mencapai jutaan komputer di seluruh dunia 

yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. 

Agar komputer bisa saling terkoneksi satu sama lain, maka diperlukan 

media untuk saling menghubungkan antar komputer. Media yang 

digunakan itu bisa menggunakan kabel/serat optik, satelit atau lewat 

sambungan telepon.  Jaringan internet sendiri dalam kegiatan kantor 

sangat penting terutama dalam pengiriman dan penerimaan email, juga 

untuk penginputan online. Dalam kasus ini internet sering mengalami 

gangguan sehingga menghambat pekerjaan.  

Untuk menyelsaikan masalah ini disaranakan untuk : 

1. Menambah paket bandwidth. 

2. Memindahkan acces point. 

3. Menonaktifkan wifi komputer yang tidak membutuhkan internet. 

4. Batasi jumlah koneksi devices. 

 Semua diagnosa masalah dan langkah – langkah yang dilakukan 

diatas adalah ilmu yang telah dipelajari didalam perkuliahan, sehingga 

mampu menerapkannya kedalam dunia kerja untuk mengatasi kendala-

kendala atau masalah dalam pekerjaan yang sesungguhnya. 
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3.2 Adam Indra Sakti S  

      (16312296) 

3.2.1 Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dan ketentuan dari pembimbing perusahaan yaitu bapak 

Nathanael maka pelaksanaan praktik kerja lapangan di kantor PT Adi Sarana 

Armada, Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung ditempatkan pada bagian 

operasional. Bagian operasional merupakan bagian yang mengelola manajemen 

operasioanl kendaraan dan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Adapun dalam 

kegiatan ini ditugaskan untuk membantu pegawai dalam melakukan kegiatan 

berikut : 

1. Melakukan rekapitulasi data sparepart 

2. Membuat atau merevisi surat perintah kerja 

3. Membuat atau merevisi purchase order 

4. Melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan 

5. Melakukan pengarsipan surat perintah kerja yang telah direvisi 

6. Melakukan instalasi pc baru 

 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Praktik kerja lapangan dibagian operasional yang berada dibawah tanggung 

jawab kepala bagian operasional, organisasi dan SDM pada PT Adi Sarana 

Armada Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung. Bidang yang menjadi fokus 

adalah pelaksanaan operasional kegiatan serta pengolahan data operasional dan 

suku cadang. Kegiatan yang dilakukan selama praktik kerja lapangan sebagai 

berikut : 

 

1. Melakukan rekapitulasi data sparepart 

 Menurut kamus besar bahasa indonesia rekapitulasi adalah pembuatan 

rincian data yang campur aduk menurut kelompok utama, fungsi dari 

rekapitulasi adalah sebagai informasi tertulis suatu data yang dibutuhkan. Staf  

bagian operasional diharuskan mampu  mengoperasikan komputer dan 

menggunakan aplikasi Microsoft Office, karena ada tugas beberapa staf 

operasional banyak dilakukan dengan menggunakan komputer dan aplikasi 
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tersebut dengan baik. Kemudian pada saat merekapitulasi data, staf diharuskan 

memiliki ketelitian agar tidak ada kesalahan dalam merekapitulasi data 

tersebut. 

 

Adapun tahap-tahap dalam merekapitulasi data sparepart adalah sebagai 

berikut : 

 

1. Merekapitulasi data biasanya penulis mendapat perintah dari kepala 

gudang sparepart, 

2. Kepala gudang  akan menyampaikan maksud untuk apa meminta 

dibuatkan rekapitulasi data tersebut, kemudian penulis mulai 

membuatkan rekapitulasi data tersebut, 

3. Rekapitulasi diserahkan kepada kepala gudang untuk ditinjau apakah 

rekapan data tersebut telah sesuai dengan fakta, 

4. Jika rekapan data tersebut belum sesuai, maka rekapan data akan 

dikembalikan untuk diperbaiki, 

5. Jika sudah sesuai maka rekapan data tersebut akan dinaikkan ke 

kepala bagian operasional untuk disetujui. 
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Gambar 3.7 Rekapitulasi Data Sparepart 

   

Gambar 3.8 Form Data Sparepart 
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2. Membuat atau merevisi surat perintah kerja 

   Menurut Sugiarto (2005), surat merupakan sebuah sarana 

komunikasi yang dipakai untuk dapat menyampaikan informasi tertulis oleh 

suatu pihak kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus yaitu 

penggunaan kertas, penggunaan bentuk/model, pemakain notasi serta juga 

kode dan juga pencantuman tanda tangan. Fungsi dari surat yaitu sebagai 

sarana pemberitahuan, sarana permintaan, buah pikiran, sebagai alat 

pengingat, bukti historis dan pedoman kerja. 

   Dapat disimpulkan surat perintah kerja yaitu surat yang 

digunakan untuk memberikan perintah kepada seseorang untuk melakukan 

suatu pekerjaan. Fungsi dari surat ini adalah sebagai permintaan supaya orang 

yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan yang diperintahkan sesuai 

dengan isi surat tersebut, sebagai dokumentasi proyek yang sudah pernah 

dikerjakan dan sebagai alat estimasi biaya proyek tersebut. Staf bagian 

administrasi diharuskan mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan 

aplikasi SAP Logon. 

 

Adapun tahapan dalam pembuatan surat perintah kerja adalah sebagai berikut 

: 

1. Pelanggan menyampaikan apa permasalahan yang dialami 

2. Penulis menuliskan keluhan yang disampaikan pelanggan 

3. Penulis membuatkan surat perintah kerja (SPK) yang ditujukan 

kepada mekanik menggunakan aplikasi SAP Logon 

4. Surat perintah kerja (SPK) yang telah dibuat lalu di cetak untuk 

diserahkan kepada mekanik 

5. Mekanik mengerjakan sesuai dengan data yang terdapat pada surat 

perintah kerja (SPK) 
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Gambar 3.9 Tampilan Awal Aplikasi SAP Logon 
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 Gambar 3.10 Surat Perintah Kerja 

 

 

3. Membuat atau merevisi purchase order (PO) 

 Purchase jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti membeli, dan 

dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) membeli yaitu proses 

memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan  uang. 

Sedangkan arti kata order dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu perintah 

untuk melakukan sesuatu (pemesanan), dari sini dapat disimpulkan bahwa 

purchase order merupakan pembelian melalui pemesanan dalam dokumen 

resmi yang dibuat oleh pembeli yang berisi rincian barang atau jasa yang 

mereka beli dari penjual atau pemasok. Dokumen ini juga berperan sebagai 

kontrak yang membentuk kesepakatan mengenai barang atau jasa yang ingin 

dibeli oleh pembeli. Fungsi dari purchase order yaitu selain sebagai informasi 

yang memperlihatkan detail perusahaan yang terlibat dan tanggal pesanan, 

purchase order juga berisi rincian tentang barang yang akan dibeli oleh 

pembeli termasuk nama produk, jumlah barang, harga dan juga ketentuan 

tambahan seperti potongan harga. Purchase order merupakan sebuah surat 

permintaan barang dengan jumlah dan harga yang dicantumkan oleh pembeli. 
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Dalam melakukan pekerjaan staff pelayanan diharuskan mampu 

mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi SAP Logon. 

 

Adapun tahapan dalam pembuatan purchase order adalah sebagai berikut : 

1. Penulis melakukan koordinasi dan meminta daftar barang yang akan 

dibeli dengan kepala gudang 

2. Penulis membuatkan purchase order sesuai dengan daftar barang 

yang akan dibeli menggunaka aplikasi SAP Logon 

3. Selanjutnya penulis memberikan purchase order tersebut kepada 

suplier 

4. Suplier akan menyediakan pesanan berdasarkan purchase order yang 

dibuat  

 

Gambar 3.11 Purchase Order 
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 4. Melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan 

    Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan adapun tugas lain yang 

diberikan adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan serta pengevaluasian 

bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian 

antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Disini pemeriksaan yang 

dimaksudkan adalah pemeriksaan mengenai kelayakan kendaraan sebelum 

kendaraan di distribusikan ke konsumen. Pemeriksaan meliputi mesin, interior, 

eksterior, serta surat-surat kelengkapan kendaraan. 

 

Adapun tahapan pemeriksaan kendaraan yaitu : 

1. Siapkan borang kelayakan kendaraan 

2. Cek mengenai kelengkapan surat-surat kendaraan layak jalan atau 

tidak 

3. Selanjutnya, periksa kondisi eksterior kendaraan, jika layak ceklis 

dalam borang 

4. Periksa kondisi interior kendaraan, jika layak ceklis dalam borang  

5. Cek kelengkapan keamanan kendaraan, jika layak ceklis dalam borang 

6. Jika kendaraan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan maka 

kendaraan akan diserahkan kepada konsumen 
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Gambar 3.12 Form Pemeriksaan Kelayakan Kendaraan 

 

 5. Melakukan pengarsipan surat perintah kerja 

  Dalam kamus besar bahasa indonesia arsip adalah dokumen tertulis 

(surat, akta dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah dan sebaginya), atau 

bergambar (foto film dan sebagainya) dari waktu yang lampau disimpan 

dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, pita video, disket, 

komputer dan sebagainya), biasanya disimpan oleh instansi resmi, disimpan 

dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Pengelolaan arsip 

merupakan proses kegiatan penataan, pengurusan atau pengaturan arsip 

dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga arsip- arsip dapat 

ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila sewaktu waktu 

diperlukan. 

  Oleh karena itu dengan menggunakan media 
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elektronik,diharapkan akan membantu pihak pengelola arsip untuk dapat 

mengelola dokumen dengan lebih baik sehingga lebih efektif dan efisien 

dalam hal penyimpanan, pengelolaan, pendistribusian, dan perawatan 

dokumen. 

  Untuk memenuhi kebutuhan tersebut penulis akan mengarsipkan 

surat perintah kerja dengan cara scan dokumen untuk dijadikan arsip berupa 

soft copy, sehingga apabila dibutuhkan dapat langsung dicetak  

  

  Adapun cara scan dokumen adalah sebagai berikut : 

1. Hubungkan scanner ke komputer melalui kabel USB scanner ke 

sumber daya listrik 

2. Nyalakan scanner dengan menekan tombol on 

3. Siapkan dokumen yang akan di scan, letakkan dokumen sesuai 

dengan ukuran kertas supaya hasil scan rapi 

4. Selanjutnya, klik scan dokumen 

5. Pada file pilih type file JPG 

6. Selanjutnya dokumen tersimpan secara otomatis dan di print 

 

Gambar 3.13 Arsip Surat Perintah Kerja 
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3.2.3 Kendala yang dihadapi 

 

  Dari pemaparan diatas  mengenai bidang kerja dan 

pelaksanaan kerja pada bagian operasional PT Adi Sarana Armada 

Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung, kendala yang dihadapi pada 

bagian operasional seperti : 

1. WPS office error 

2. Jaringan terkadang lambat 

3. Toner printer  terkadang mengalami masalah tinta kurang 

jelas 

4. Printer terkadang macet 

5. Scanner mengalami overheat 

 

3.2.3 Cara mengatasi kendala 

  Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka cara 

mengatasi masalah tersebut yaitu : 

1. Mengatasi office error dengan cara uninstall lalu install 

kembali ke versi lebih baru 

2. Untuk mengatasi masalah jaringan kami melakukan 

pemindahan akses point jaringan yang ada di kantor  

3. Untuk mengatasi masalah toner printer, bisa mengaturnya 

pada tombol terpisah di printer. Namun jika masalah ada 

pada toner atau tinta, sementara dapat menonaktifkan 

printer dan menggoyang toner printer agar lebih merata 

setelah itu aktifkan kembali printer dan dapat dipakai 

kembali, tetapi tetap bersiap untuk pengisian dengan yang 

baru. 

4. Untuk mengatasi masalah printer macet, hal yang dapat 

dilakukan yaitu menonaktifkan printer dan melepas kabel 

usb printer yang terhubung ke switch adapter atau yang 

terhubung ke komputer, lalu masuk ke menu devices and 

printers dan remove printer, setelah itu sambungkan kabel 
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usb yang ada pada printer ke komputer aktifkan printer 

lakukan instalasi ulang printer dan printer siap digunakan. 

5. Untuk mengatasi masalah scanner overheat dengan cara 

nonaktifkan scanner lepas kabel usb yang terhubung ke 

komputer daimkan sejenak sampai scanner dalam keadaan 

dingin, setelah itu sambungkan kembali kabel usb scanner 

ke komputer dan aktifkan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Adi Sarana 

Armada Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung, hal yang diperoleh 

adalah: 

1. Mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan ilmu atau 

teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan seperti 

troubleshooting, jaringan komputer, penginputan data dan 

pengoperasian Microsoft Office. 

2. Mendapatkan pengalaman baru dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja dan cara berkomunikasi yang baik. 

3. Membuat lebih disiplin dalam dunia kerja dengan 

melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan 

PT Adi Sarana Armada Tbk, (ASSA RENT) cabang Lampung. 

4. Mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang dunia 

kerja seperti penggunaan software SAP PT Adi Sarana 

Armada Tbk (ASSA RENT) cabang Lampung dan kecakapan 

antar personal yang ikut diterapkan dalam dunia kerja. 

4.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk proses pelaksanaan 

dalam praktik kerja lapangan adalah : 

1. Kepada mahasiswa yang akan melakukan praktik kerja 

lapangan di PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA RENT) 

cabang Lampung khususnya pada bagian administrasi dan 

operasional agar mempersiapkan diri mempelajari 

troubleshooting cara pengoperasian Microsoft Office juga 

mempelajari cara menginstal komputer. 
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2. Diharapkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh dapat 

diterapkan pada saat mahasiswa memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari. 

3. Pegawai yang mengoperasikan komputer lebih baik dibimbing 

dan dilatih dalam penggunaan komputer yang lebih optimal. 
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Lampiran 5. Daftar Nilai Nurman Satya Marga 
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Lampiran 6. Daftar Nilai Nurman Satya Marga (lanjutan) 

 



45 

 

 

 

 

 

Lampiran 7. Daftar Nilai Nurman Satya Marga (lanjutan) 
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Lampiran 12. Daftar Nilai Adam Indra Sakti Sutrisno (lanjutan) 
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Lampiran 14. Melakukan Kegiatan Donor Darah 
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Lampiran 16. Mengerjakan Laporan Data Pelanggan
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Lampiran 17. Melakukan kegiatan pekerjaan sehari hari 
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Lampiran 18. Foto Bersama Seluruh Karyawan Saat Perpisahan PKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


