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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasikan diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala dan masalah dan usulan solusi terhadap kendala
atau masalah yang dihadapi di perusahaan PTAsmi Hidayat selama 2 bulan yaitu
bulan April sampai Juni 2017.
Penempatan PKL pada PT Asmi Hidayat dibagi beberapa divisi dengan
bidang kerja yang berbeda, seperti divisi proyek dan alat berat. Pelaksanaan kerja
pada bagian proyek yang dilakukan secara rutin adalah melakukan transaksi baik
kas keluar atau kas masuk termin proyek, sedangkan dibagian alat berat kegiatan
yang secara rutin dilakukan adalah pemasukan jam kerja alat (timesheet),
pembuatan invoice tagihan dan penghitungan hasil taktis jam kerja operator.
Sistem pada pengeluaran kas harian perlu adanya perbaikan, aktifitas
tersebut harus terkomputerisasi karena di dalam aktifitas tersebut bisa saja terjadi
kecurangan, seperti memanipulasi data, keakurasian data pun masih diragukan.
Maka menurut penulis itu harus segera diperbaiki agar lebih akurat dan efisien
dalam tenaga dan waktu.

Kata Kunci : PKL, Divisi Proyek, Transaksi, Pembuatan Invoice
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat cepat. Salah

satu contoh hasil dari berkembangnya teknologi adalah komputer, yaitu suatu alat
elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan
diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input,
memprosesnya dan menghasilkan output dengan menggunakan suatu program
yang tersimpan di memori komputer (Sunarfrihantono dan Bimo, 2002).
Untuk mempermudah dan lebih menghemat waktu, penggunaan komputer
sebagai alat bantu telah banyak digunakan. Hal ini dilakukan karena kemampuan
komputer untuk mengolah dan menyimpan data melebihi kecepatan manusia.
Dengan adanya komputerisasi ini, informasi dapat berjalan lancar dan dapat
meringankan beban pekerjaan manusia. Penggunaan komputer tidak hanya
terbatas pada instansi-instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan besar saja
tetapi juga pada perusahaan-perusahaan kecil.
Perusahaan kontraktor adalah orang atau badan usaha yang menerima
pekerjaan dan melaksanakan pekerjaan sesuai yang ditetapkan, peraturan dan
syarat-syarat yang ditetapkan secara kesepakatan bersama. Kontraktor dapat
berupa perusahaan perorangan yang berbadan hukum atau sebuah badan hukum
yang bergerak dalam bidang pelaksanaan pekerjaan (Ervianto, 2002). Jadi,
kontraktor adalah perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan orang atau
perusahaan sebagai media jasa dalam melaksanakan proyek baik bangunan,
pembukaan lahan usaha, logging, perumahaan, hotel, persewaan alat dan beberapa
sektor yang berkaitan.
Peran kontraktor merupakan salah satu kontribusi penting dalam
pembangunan dan perekonomian Negara. Di era kemajuan Indonesia kita melihat
gedung-gedung

tinggi,

perlahanan

perkebunan

yang

terbentang

luas,

pertambangan dan sektor lainnya yang ada keberadaannya berkat peran jasa
kontraktor sehingga operasi suatu usaha infrastruktur terlaksanakan. Dengan
keberadaan peran usaha jasa kontraktor ini memberikan motivasi besar bagi para
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organisasi bisnis untuk terjun ke bidang kontraktor. Salah satunya perusahaan PT.
Asmi Hidayat yang menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan
dilakukan penulis. PT Asmi Hidayat adalah salah satu perusahaan kontraktor yang
ada di Bandar Lampung.
Penulis memilih tempat PKL ini karena untuk mengetahui tentang
pembuatan laporan kas harian pada perusahaan atau instansi tersebut. Teori
aplikasi komputer yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat secara langsung
dipraktikkan di kantor PT Asmi Hidayat yang terutama berhubungan dengan
komputer. Dalam hal ini dapat menjadi proses perbandingan, bahwa teori yang
dipelajari sama dengan yang ditemui dalam praktiknya sehingga teori tersebut
dapat dilaksankan dengan baik.
Adapun permasalahan yang terjadi yaitu penulis harus mencatat berulangulang laporan pengeluaran kas. Hal itu dikarenakan masih menggunakan sistem
pencatatan sederhana dengan buku kas serta belum adanya software yang
membantu untuk mengelola laporan pengeluaran kas. Seharusnya data-data yang
ada dalam pengeluaran kas dapat dikelola dengan baik menggunakan
softwareMicrosoft Excel karena data-data seperti itu dapat digunakan kembali
untuk melakukan pembuatan laporan dari biaya operasional yang dikeluarkan
perhari dan biaya pengeluaran proyek. Dari data tersebut perusahaan dapat
melihat peningkatan atau penurunan biaya operasional perusahaan perbulan atau
bahkan pertahun. Dengan menggunakan Microsoft Excel juga dapat memudahkan
dalam pencarian data dan data tersebut tidak mudah hilang atau terselip. Dari
kendala diatas penulis menggunakan Microsoft Excelsebagai alat bantu untuk
membuat laporan kas harian, sehingga kesalahan seperti itu dapat ditekan atau
diminimalisir.

1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1. Untukmemberikan

gambaran

nyata

tentang

penerapan

atau

implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada
perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata yang ada
dilapangan.

3

2. Melatih mahasiswa calon lulusan agar memiliki kemampuan dalam
beradaptasi dengan dunia kerja.
3. Memberikan sarana pengembangan kepribadian bagi mahasiswa calon
lulusan di dunia kerja.
4. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam hal bagaimana
bekerja dan bersikap di dunia kerja.
5. Lebih memahami pekerjaan dibidang keuangan dan administrasi dalam
dunia kerja.
6. Untuk mengetahui apakah ilmu yang didapat selama perkuliahan sangat
berhubungan atau sangat membantu dalam dunia kerja.

1.3

Kegunaan PKL
1.

Bagi Mahasiswa
Memberikan manfaat dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di
bangku kuliah dengan praktik kerja nyata di dunia kerja dan masyarakat
serta melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan
dunia kerja yang sesungguhnya.

2.

Bagi Akademik
Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan
ilmu komputer sehingga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa
selanjutnya, memperluas pengenalan Universitas Teknokrat Indonesia
serta mempererat kerjasama antara akademik dengan perusahaan atau
instansi yang bersangkutan.

3.

Bagi Perusahaan
Dapat

memberikan

masukan

dan

pertimbangan

untuk

lebih

meningkatkan kualitas dan kuantitas perusahaan serta ikut memajukan
pembangunan dalam bidang pendidikan.
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1.4

Tempat PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Asmi Hidayat yang

berlokasi di Jalan WR. Supratman Gg. Pegadaian No.12 Kupang Kota Teluk
Betung, Bandar Lampung.
1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada semester

genap tahun 2016/2017 ± 2 Bulan, yang dimulai pada tanggal 10 April sampai
dengan 3 Juni 2017.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL
2.1

Sejarah Perusahaan
PT Asmi Hidayat adalah perusahaan jasa konstruksi dan rental alat berat.

Perusahaan ini dibagi dua divisi, yaitu divisi proyek dan divisi alat berat. Dimana
divisi alat berat dapat menyewakan alat berat di dalam maupun luar kota.
PT Asmi Hidayat didirikan pertama kali pada tanggal 25 Desember 1982
oleh Bpk. Hi. Sutrisno dengan nama CV Asmi Hidayat. Dengan berjalan nya
waktu dan pengalaman kerja yang cukup luas, CV Asmi Hidayat berganti nama
menjadi PT Asmi Hidayat pada tanggal 23 Maret 1994.
PT Asmi Hidayat beralamatkan Jalan WR. Supratman Gg. Pegadaian No.12
Kupang Kota Teluk Betung Bandar Lampung dengan nomor telepon (0721)
482063. Sampai saat ini PTAsmi Hidayat memiliki 23 karyawan, 1 unit kendaraan
kantor, serta 9 excavator jenis komatsu. PT Asmi Hidayat juga memiliki satu pool
alat berat yang berada di daerah keteguhan.

2.2.1. Visi
PT Asmi Hidayat memiliki visi menjadi perusahaan jasa konstruksi,
penyewaan alat berat dan developer yang bertanggung jawab yang mengutamakan
kepuasan pengguna jasa dan kesejahteraan karyawan dengan menerapkan sistem
manajemen yang terbaik.

2.2.1. Misi
PT Asmi Hidayat memiliki misi menjadi perusahaan yang maju,
professional dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap mutu layanan dan jasa
dengan menyediakan tenaga professional, infrastruktur, peralatan dan metode
kerja terbaik.
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2.2

Struktur Organisasi
Suatu perusahaan dalam usahanya selalu diarahkan pada tujuan yang telah

ditentukan baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi. Untuk tercapainya
tujuan perusahaan itu diperlukan adanya struktur organisasi yang tepat serta
kerjasama yang baik dari setiap anggotanya. Kerjasama yang baik baru dapat
terlaksana jika ada pembagian yang jelas, penentuan wewenang dan tanggung
jawab untuk setiap anggota perusahaan, dengan demikian diharapkan agar
nantinya tujuan perusahaan dapat terlaksana dan berjalan dengan rencana yang
telah ditentukan.
Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan hal yang sangat
penting karena jika mengabaikan salah satu struktur tersebut, maka kegiatan
perusahaan akan berjalan dengan tidak seimbang dan tersendat-sendat. Setiap
perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda. Perbedaan ini
bergantung kepada tujuan dan operasi perusahaan serta besar kecilnya perusahaan
yang bersangkutan, untuk memberikan gambaran tentang pembagian kerja yang
ada di PT Asmi Hidayat, di bawah ini secara ringkas tugas-tugas dan tanggung
jawab dari masing-masing posisi/jabatan.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Sumber : PT Asmi Hidayat
.
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2.2.1 Tugas dan tanggung jawab
Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang bekerjasama dalam satu
wadah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan adanya struktur organisasi suatu
kegiatan akan berjalan menurut apa yang ditetapkan. Disamping itu juga
organisasi mempunyai fungsi sebagai wadah dari manajemen.

1.

Direktur
Tugas dan tanggung jawab pimpinan PT Asmi Hidayat adalah
a) Memimpin rapat dalam segala hal untuk memastikan jalannya
kegiatan peusahaan.
b) Menetukan urutan agenda.
c) Menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan.
d) Mengawasi pelaksanaan dari tugas karyawan.

2.

Kepala Divisi Proyek
Tugas dan tanggung jawab kepala divisi proyek adalah
a) Bertanggung jawab atas jalannya segala kegiatan yang
berhubungan dengan kantor.
b) Mengawasi pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh bawahan.
c) Menentukan keputusan untuk kebijakan kantor.

3.

Personalia
Bagian personalia bertanggung jawab atas segala kegiatan yang terjadi
didalam maupun luar kantor seperti mencari info tender proyek,
pencairan termin, penginputan dan pencetakan kwitansi pembayaran,
pemasukan dan pengeluaran kas.

4.

Teknisi Pelaksana Proyek
Bagian teknisi pelaksana proyek bertanggung jawab atas segala
kegiatan yang terjadi di lapangan saat proyek yang dikerjakan
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berlangsung. Serta memonitor material maupun penyewaan alat berat
yang digunakan pada saat pengerjaan proyek.

5.

Keuangan
Tanggung jawab dan tugas bagian keuangan adalah mengawasi setiap
transaksi penyewaan alat berat dan pengeluaran kas untuk operasional
kegiatan perusahaan. Serta menerima dan mencairkan cek dari termin
pembayaran proyek.

6.

Administrasi
Bagian administrasi bertugas untuk menginput jam kerja alat berat
(penyewaan), laporan tanda terima material lapangan, serta pembuatan
kwitansi pembayaran terhadap supplierdan bertanggung jawab atas
semua penginputan yang terdapat didalam komputer serta membuat
laporan kas harian.

7.

Kepala Divisi Alat Berat
Tugas dan tanggung jawab kepala divisi alat berat adalah mengawasi
pelaksanaan tugas yang dikerjakan bawahan serta menentukan
keputusan untuk kebijakan pool alat.

8.

Pemasaran
Bagian pemasaran bertugas untuk menawarkan rental alat yang
perusahaan miliki kepada pelanggan, dan jika sudah mendapatkan
pesanan tersebut bagian pemasaran dapat mengkonfirmasikannya
kebagian keuangan dan bagian operasi untuk dapat segera disiapkan.

9.

Operasi
Bagian operasi bertanggung jawab atas penyewaan alat berat kepada
pelanggan. Bagian operasi dibagi menjadi 2 kategori, yaitu operator
dan helper. Operator bertugas untuk membawa alat yang akan dirental
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kepada pelanggan, sedangkan helper bertugas untuk merawat alat
serta mengambil oli atau solar untuk persiapan alat bekerja.

2.3

Kegiatan Umum Perusahaan
PT Asmi Hidayat bergerak dibidang jasa kontruksi dan rental alat berat.

Adapun bentuk jasa kontruksi yang disediakan oleh PT Asmi Hidayat adalah
pengerukan, pekerjaan tanah, pembangunan gedung, pengaspalan, pembuatan
pintu air, dan pembuatan tanggul sungai. PT Asmi Hidayat juga bekerjasama
dengan Dinas Pemeliharaan Umum dan Perusahaan Swasta lainnya. Sudah
beberapaa bulan ini PT Asmi Hidayat memenangkan tender pekerjaan yang akan
dikerjakan di Citraland yaitu pekerjaan Cut and Fill Citraland. Dimana pekerjaan
ini mengerjakan pengerukan gunung untuk membentuk suatu lahan yang
digunakan untuk membuat perumahan dan tanah kavling. Di proyek ini, PT Asmi
Hidayat memerlukan beberapa alat berat seperti : Vibro, Bulldozer, Excavator,
dan Baby Roller. Selain itu, PT Asmi Hidayat juga memenangkan tender
pengaspalan jalan utama di Citraland. Bahan yang digunakan untuk pengaspalan
seperti: subbase, hotmix, aspal dan lain-lain.
Selain mengerjakan proyek, PT Asmi Hidayat menyewakan alat berat
kepada konsumen. Konsumen yang menyewa alat berat PT Asmi Hidayat tidak
hanya ada di dalam kota, tetapi di luar kota banyak konsumen yang ingin
menyewa. Saat ini ada 2 unit alat berat jenis excavator komatsu yang disewa
konsumen dari Pandeglang Banten dengan tarif masing-masing Rp. 210.000/jam.
Untuk mobilisasi-demobilisasidan uang makan operator beserta helper dapat
ditanggung oleh penyewa.
Untuk masing-masing operator alat akan mendapatkan taktis dari hasil kerja
membawa alat. Dimana ketika alat telah selesai disewa, operator memberikan
hasil jam kerja (timesheet)kepada bagian administrasi agar dapat dihitung dan
dimasukkan ke komputer. Dan bagian administrasi membuatkan invoice rental
alat berat yang akan ditujukan kepada pihak penyewa.
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2.4

Logo Perusahaan
Berikut adalah gambar logo perusahaan dari PTAsmi Hidayat:

Gambar 2.2 Logo Perusahaan
Sumber : PT Asmi Hidayat

2.5

Alamat dan Denah Lokasi
PT Asmi Hidayat beralamatkan JL. WR. Supratman Gg. Pegadaian No.12

Kupang Kota Teluk Betung Bandar Lampung.
Berikut gambar dari maps Universitas Teknokrat Indonesia ke kantor PT
Asmi Hidayat.

Gambar 2.3 Peta Lokasi Perusahaan
Sumber : Google Maps
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BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1

Pelaksanaan PKL

3.2

Bidang Kerja
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Asmi

Hidayat penulis ditugaskan di bagian administrasi yang merupakan bagian penting
untuk mengatur dan mengelola pengeluaran kas. Selain itu adapun tugas –tugas
lain yang dilakukan bagian administrasi diantaranya:

3.3

1.

Pemasukan jam kerja alat berat (timesheet).

2.

Pemasukan tanda material lapangan.

3.

Pembuatan invoice tagihan alat berat.

4.

Pengecekan nota-nota pembelian material.

Pelaksanaan kerja
Adapun kegiatan selama masa praktik kerja lapangan yaitu melakukan

beberapa jenis kegiatan di antaranya sebagai berikut:
1.

Membuat laporan pengeluaran kas harian yaitu melakukan pencatatan
dan penghitungan terhadap semua transaksi pembelian material
perdivisi, lalu diserahkan kepada pimpinan.

2.

Membuat laporan masukan jam kerja alat berat (timesheet) yaitu
melakukan pencatatan jumlah jam kerja alat dan dimasukan ke
komputer agar dapat membuat invoice yang diserahkan kepada
penyewa.

3.

Membuat laporan tanda terima material dari proyek yaitu melakukan
pengecekan tanda terima material dari proyek agar dapat menghitung
material yang dibeli kemudian diberikan kepada bagian keuangan.

4.

Membuat laporan taktis jam kerja setiap operator yang sudah di sewa.
Taktis merupakan bayaran untuk setiap operator, biasa nya operator
menerima taktis setelah selesai melaksankan tugasnya. Data taktis
diambil dari slip timesheetyang telah diisi oleh helper dari setiap
operator.

12

5.

Mencatat pengeluaran kas termasuk pengisian kembali yaitu mencatat
semua transaksi yang terjadi di dalam perusahaan ke sebuah buku kas.

6.

Mencetak rekapitulasi taktis yang sudah di perhitungkan dengan jumlah
jam kerja kemudian diberikan ke bagian keuangan lalu diserahkan ke
pimpinan untuk meminta persetujuan pembayaran taktis.

7.

Membuat kwitansi pembayaran untuk semua transaksi.

8.

Pencatatan pengeluaran kas harian dari buku besar proyek maupun alat
berat yang akan dipindahkan ke buku proyek dan buku alat berat setelah
usai dikoreksi oleh pimpinan.

9.

Pemasukan material yaitu memasukkant semua material yang sudah
dibeli ke dalam microsoft excel.

3.4

Kendala Yang Dihadapi
Adapun kendala yang dihadapi saat melakukan Praktik Kerja Lapangan

(PKL) adalah ketika ditempatkan di bagian administrasi dan membuat laporan
pengeluaran kas harian. Didalam pencatatan kas keluar tersebut, masih
menggunakan buku pengeluaran kas sederhana yaitu dengan menggunakan
pencatatan seperti biasa di slip bukti pengeluaran kas. Saat membuat laporan
pengeluaran kas harian penulis mengalami permasalahan yaitu harus mencatat
berulang-ulang pengeluaran kas.
Berikut adalah alur dari pembuatan laporan kas harian :
1.

Mencatat pengeluaran kas di selembar slip bukti pengeluaran kas.

2.

Mengumpulkan semua bukti pengeluaran kas.

3.

Menulis bukti pengeluaran kas ke dalam form laporan pengeluaran kas

4.

Menulis kembali bukti pengeluaran kas ke dalam buku besar proyek
atau alat berat

5.

Menyerahkan laporan kepada pimpinan

6.

Menyalin laporan pengeluaran kas ke masing-masing buku proyek
maupun alat berat.

13

3.5

Cara Mengatasi Kendala
Dengan kendala yang dihadapi di atas, adapun cara untuk mengatasi kendala

tersebut ialah dengan cara menggunakan Microsoft Excel yang sudah ada. Dengan
bantuan Microsoft Excel dapat meminimalisir terjadinya kerangkapan data dan
kesalahan penghitungan serta mempercepat untuk membuat laporan kas perhari
tanpa harus menggunakan alat bantu hitung lainnya.Microsoft Excel merupakan
perangkat lunak untuk mengolah data secara otomatis meliputi perhitungan dasar,
penggunaan fungsi-fungsi, pembuatan grafik dan manajemen data. Perangkat
lunak ini sangat membantu untuk menyelesaikan permasalahan administratif
mulai yang paling sederhana sampai yang lebih kompleks (Sianipar Pandopotan,
2010).
Berikut adalah cara dan proses mengatasi kendala menggunakan Microsoft
Excel pada PT Asmi Hidayat:

Gambar 3.1 Tampilan Microsoft Excel
Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa:
1. Pada baris hari dan tanggal dapat diisi sesuai dengan hari dan tanggal
pembuatan laporan.
2. Didalam kolom uraian terdapat baris kas yaitu dapat diisikan dengan
saldo kas hari sebelumnyadan jumlah saldo di kolom debit. jika terdapat
tambahan saldo dapat ditambahkan pada baris kas.
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3. Didalam kolom uraian terdapat baris pengeluaran yaitu dapat diisikan
dengan pengeluaran yang sudah dicatat di lembar bukti pengeluaran kas
dan nominal pengeluaran dapat dimasukkan di kolom kredit.
4. Didalam baris jumlah total dapat diisikan dengan semua jumlah kas
debit, kredit, dan kemudian dari jumlah debit dikurang kredit
mendapatkan hasil saldo terahir.
5. Setelah semua telah terisi, lalu laporan di print dan diserahkan kepada
pimpinan.

3.6

Usulan Solusi
Berdasarkan kendala yang dihadapi maka memberikan usulan yaitu:
1.

Memaksimalkan pemanfaatan komputer yang sudah ada dengan cara
membuat software khusus pembuatan laporan pengeluaran kas harian
sehingga mempermudah staff untuk mendata dan menghitung
pengeluaran kas. Contohnya dengan menggunakan software microsoft
excel yang sudah dijelaskan sebelumnya.

2.

Sistem buku kas ini dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan
yang masih memiliki sistem pembukuan manual. Hal ini dimaksudkan
untuk mempermudah pemilik usaha untuk mengontrol kondisi keuagan
secara realtime. Dalam hal ini sistem yang dibuat berbasiskan web yang
dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan
database-nya menggunakan MySQL. Sistem ini dilengkapi dengan dua
transaksi keuangan, yaitu transaksi pemasukan dan pengeluaran
keuangan. Dan aktor atau user yang menggunakan sistem ini juga bisa
melihat laporan keuangan buku kas secara lengkap dan realtime.

BAB IV
PENUTUP

4.1

Simpulan
Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan (PKL) yang telah

dilakukan, maka penulis mendapatkan tambahan wawasan dalam proses kegiatan
praktik kerja lapangan dan dapat menarik kesimpulan kendala antara lain :
1. Mendapatkan pengalaman dalam mengelola pengeluaran kas, membuat
invoice rental alat berat, dan menghitung pengeluaran material proyek.
2. Melatih diri untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan
melatih kemampuan dalam melakukan kerjasama tim.
3. Melatih kedisiplinan mahasiswa seperti:
a) Datang tepat waktu.
b) Dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu yang telah ditentukan.
c) Sikap professional dengan tidak membawa masalah pribadi ke dalam
dunia pekerjaan.
4. Dari kendala pembuatan laporan pengeluaran kas yang dihadapi, penulis
memberikan usulan menggunakan Microsoft Excel untuk mengatasi
kendala pada pembuatan laporan pengeluaran kas.Dengan bantuan
Microsoft Excel dapat meminimalisir terjadinya kerangkapan data dan
kesalahan penghitungan serta mempercepat untuk membuat laporan kas
perhari tanpa harus menggunakan alat bantu hitung lainnya.

4.2

Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang

diberikan oleh penulis kepada mahasiswa yang akan melakukan kegiatan PKL
dibidang ini dapat memahami tentang konsep laporan pengeluaran kas harian dan
mampu mengoperasikan Microsoft Office khususnya pada PT Asmi Hidayat.
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