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LEMBAR EKSEKUTIF

Naufal Ammar 8105150874. S1 Pendidikan Ekonomi.Laporan Peraktik kerja
lapanganpada Koperasi Konsumen Transmedia. Program Studi S1 Pedidikan
Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018.Laporan Praktik
Kerja Lapangan ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan penyelesaian studi
pada Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Koperasi
Konsumen Transmedia terletak di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Mampang
Prapatan, Jakarta Selatan.PKL dilaksanakan selama 24 hari terhitung sejak tanggal
15 Januari s.d 15 Februari 2018.Tujuan dilaksanakan PKL adalah untuk
meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mahasiswa dalam
dunia kerja. Pekerjaan yang dilakukan praktikan selama melaksanakan praktik
kerja lapangan antara lain: melakukan rekap data penjualan transhop, merapihkan
berkas, mengantarkan berkas, memeriksa barang yang datang dari vendor,
mengantarkan barang pesanan, melakukan perekapan data, dan melakukan stock
opname. Selama melaksanakan PKL, praktikan memiliki beberapa kendala yang
dihadapi oleh praktikan maupun koperasi, antara lain:terlalu banyak data yang
diinput, kurangnya fasilitas kerja, dan permasalahan pada sistem waktu bekerja.
Namun, praktikan dapat mengatasi kendala tersebut denan baik.
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Semoga laporan PKL di Koperasi Karyawan Transmedia ini dapat

berguna bagi Praktikan dan pembaca pada umumnya.Praktikan sadar
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk paling besar

keempat di dunia saat ini dengan berbagai tantangan kehidupan untuk

masyarakatnya. Tantangan yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat

diantaranya adalah keahlian dalam menjadi pekerja terampil dan kesejahteraan

ekonomi.

Dunia kerja tidak hanya membutuhkan teori-teori dari pendidikan saja,

tetapi memerlukan pengalaman dan melihat kompetensi setiap individu, itulah

sebabnya bahwa mencari pekerjaan sulit karena pada dasarnya kompetisi akan

semakin ketat.

Program PKL ini memberikan kompetensi pada mahasiswa untuk dapat

lebih mengenal, mengatahui, dan berlatih beradaptasi serta menganalisa

kondisi lingkungan dunia kerja dalam suatu perusahaan atau instansi yang

bertujuan untuk mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja yang

sebenarnya.

Kesesuaian pendidikan dengan bidang usaha menjadi dasar praktikan

melakukan PKL di Koperasi Konsumen Transmedia. Selain itu, kegiatan PKL

ini diharapkan dapat melahirkan kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta
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(UNJ) dengan pihak perusahaan swasta ataupun instansi pemerintahan yang

ada. Sehingga tercipta kemudahan bagi para lulusan untuk dapat langsung

bekerja.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Maksud dilaksanakannya PKL, yaitu:

1. Untuk dapat melihat dan menganalisis secara langsung mengenai kondisi

lingkungan kerja koperasi yang sebenarnya.

2. Untuk mempelajari bidang kerja yang menjadi fokus praktikan dalam

pelaksanaan PKL.

3. Untuk mengimplementasikan disiplin ilmu tentang perkoperasian yang

telah dipelajari dalam proses perkuliahan ke dalam dunia kerja.

PKL juga memiliki tujuan pelaksanaan. Adapun tujuan dilaksanakannya

PKL, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan, wawasan dan keterampilan dalam

mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki bidang kerja terkait.

2. Menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keunggulan yang

sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

3. Membiasakan mahasiswa menghadapi budaya dunia kerja yang berbeda

dengan pembelajaran di kelas.
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan

KegunaanPKL selama praktikan melakukan kegiatan di Koperasi

Konsumen Transmedia:

1. Bagi Praktikan

a. Mendapatkan wawasan dan pengalaman bekerja secara langsung.

b. Mengembangkan kompetensi praktikan untuk menghadapi dunia kerja.

c. Mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai tantangan serta

masalah yang mungkin akan timbul dalam dunia kerja pada masa yang

akan datang.

2. Bagi Koperasi Konsumen Transmedia

a. Mendapatkan saran yang membangun dari mahasiswa yang

melaksakan kegiatan PKL.

b. Memperoleh bantuan tenaga kerja selama pelaksanaan PKL

berlangsung.

c. Bentuk penilaian Koperasi Karyawan Transmedia terhadap mahasiswa

Universitas Negeri Jakarta dan gambaran lulusan yang akan dihasilkan.

3. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ

a. Sebagai bahan evaluasi dan umpan balik pelaksanaan kurikulum di

Universitas Negeri Jakarta.

b. Mencetak lulusan siap kerja yang sesuai dengan kualifikasi tenaga

kerja yang diinginkan oleh perusahaan.

c. Menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga yang menjadi

tempat dilaksanakannya PKL.
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja lapangan di Koperasi

Konsumen Transmedia. Berikut ini merupakan data informasi tempat

pelaksaan PKL:

Tempat : Koperasi Konsumen Transmedia

Alamat : Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A, Mampang Prapatan,

Jakarta Selatan

No. telepon : 082308231010

Bagian : Administrasi

Praktikan memilih Koperasi Konsumen Transmedia sebagai tempat

pelaksanaan praktik kerja lapangan karena koperasi tersebut telah berbadan

hukum dan sudah mendapatkan sertifikasi dari kementerian koperasi. Adapun

praktikan ditempatkan pada bagian administrasi agar praktikan dapat

mengetahui dan memahami alur kerja di bagian tersebut.

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 24 hari kerja, terhitung pada

tanggal 15 Januari 2018 – 15 Februari 2018.Waktu kerja dalam pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan pada hari Senin – Jumat pukul 09.00 – 17.00 WIB,

waktu kerja tersebut sudah ditentukan oleh Koperasi Konsumen

Transmedia.Rangkaian pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang
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dilakukan oleh praktikan terdiri dari tiga tahapan. Tahapan tersebut antara

lain:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan, praktikan mencari informasi dari berbagai koperasi

yang menerima praktikan untuk melaksanakan PKL pada tanggal 15

Januari – 15 Februari 2018. Setelah menemukan koperasi yang sesuai,

praktikan meminta surat pengantar pengajuan PKL dari bagian akademik

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan harus memiliki

persetujuan oleh Kepala Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi

untuk diajukan kepada BAAK UNJ. Setelah menerima persetujuan dari

BAAK UNJ, praktikan mendapatkan surat pengantar pengajuan PKL yang

pada tanggal 22 Desember 2017. Surat pengantar tersebut selanjutnya

diserahkan kepada Pengelola Koperasi Konsumen Transmedia pada

tanggal 12 Januari 2018.Selanjutnya, praktikan telah diterima untuk

melaksakan PKL pada tanggal 15 Januari 2018.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan ditempatkan di bagian administrasi yang memiliki tugas

untuk memasukkan dan mengolah data yang diberikan. Data – data

tersebut meliputi laporan penjualan dan simpan pinjam. Adapun rincian

pelaksanaan kegiatan PKL oleh praktikan, yaitu :

Waktu pelaksanaan : 15 Januari – 15 Februari 2018.

Hari kerja : Senin – Jumat.
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Jam kerja : 09.00 – 17.00.

Jam istirahat : 12.00 – 13.00.

3. Tahap Pelaporan

Tahap penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan sejak

pekan pertama bulan Maret 2018.Laporan disusun sendiri oleh praktikan

berdasarkan data asli koperasi, kegiatan serta hasil kerja yang dilakukan

oleh praktikan selama kegiatan PKL berlangsung.

Tabel I.1

Timeline Pelaksanaan PKL di Koperasi Konsumen Transmedia

No. Kegiatan
Bulan

November Desember Januari Februari Maret

1. Pencarian tempat
PKL 

2. Konfirmasi
pelaksanaan PKL
kepada Koperasi
Karyawan
Transmedia



3. Penyerahan surat
pengantar
pelaksanaan PKL 

4. Pelaksanaan PKL
 

5. Penulisan laporan
PKL 
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Tabel di atas (Tabel I.1) dijelaskan bahwa Timeline Kegiatan PKL di Koperasi

Konsumen Transmedia dilihat dari awalnya pencarian tempat PKL yang

berlangsung bulan Desember, Penyerahan Surat Pengantar PKL ke Tempat

Koperasi Konsumen Transmedia yang berlangsung di bulan Desember,

Konfirmasi Pelaksanaan PKL yangberlangsung di bulan Januari, Pelaksanaan

PKL yang berlangsung di bulan Januari dan Februari dan yang terakhir setelah

melakukan PKL penulis membuat laporan PKL yang berlangsung di bulan Maret.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Sejarah Koperasi Konsumen Transmedia

Koperasi Konsumen Transmedia berdiri pada 22 Juli 2002 yang dipelopori

oleh Bapak Iko Wirprantoko, Galuh Wijayakusuma, dan Tatag Sukowidodo

yang sekaligus menjabat sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Pada

awalnya koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Trans TV, lalu berganti

nama menjadi Koperasi Konsumen Transmedia dikarenakan adanya channel

baru pada perusahaan Trans Corp tersebut yaitu Trans 7. Karena hal tersebut

lah nama koperasi diganti agar mencakup semuanya.

B. Dasar Hukum

Terbentuknya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan:

1. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah

Republik Indonesia Nomor 214/BH/MENEG.I/VII/2002.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata

Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1994).
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan

Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 9 tahun 1995).

4. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Republik Indonesia Nomor 05/KEP/MENEG/2000 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan

Anggaran Dasar Koperasi.

5. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah

Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang Penunjukan Pejabat yang

Berwewenang untuk memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi serta Pembubaran Koperasi.

6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 70/KEP/MENEG/XII/2001 tentang

Organisasi, dan Tata Kerja Kantor.

C. Visi, Misi, dan Tujuan Koperasi

Menurut Shinha (1981), koperasi sebagai gerakan ekonomi yang memiliki

dimensi sosial, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota maupun

masyarakat pada umumnya. 1Adapun visi, misi, dan tujuan Koperasi

Konsumen Transmedia adalah sebagai berikut:

1 Sri Rahayu, Endang, Manajemen Koperasi, (Jakarta: CV Alumdagan Mandiri, 2017).
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1. Visi Koperasi Konsumen Transmedia

Menjadi koperasi ekonomi terpercaya dan terkemuka dalam

pengembangan dan pemberdayaan sumberdaya.

2. Misi Koperasi Konsumen Transmedia

a) Memberdayakan sumberdaya yang ada, agar mampu mengakses

kegiatan usaha Koperasi Konsumen Transmedia;

b) Berperan serta secara nyata dalam menciptakan lapangan kerja yang

seluas – luasnya;

c) Berperan secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan yang secara

optimal untuk menggerakan kegiatan ekonomi anggota;

d) Berperan serta secara nyata dalam memberikan pelayanan kepada

anggota.

3. Tujuan Koperasi Konsumen Transmedia

a) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam

memberikan pelayanan kepada anggota koperasi;

b) Meningkatkan kegiatan usaha anggota dan keluarganya, melalui

penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi koperasi pada umumnya terdiri dari rapat anggota,

pengurus, dan pengawas.Hal inilah yang membedakan koperasi dengan

perusahaan dimana rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di
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dalam koperasi.2Selain unsur tersebut, karyawan merupakan unsur lain yang

tidak kalah penting dalam koperasi guna membuat koperasi tersebut dapat

menjadi lebih baik. Berikut struktur kepengurusan di dalam Koperasi

Konsumen Transmedia:

Gambar II.1

Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Transmedia.

Struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen

untuk mencapai sasarannya. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan

dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Struktur

organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara

yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi

2 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 1992, Perkoperasian (Jakarta:Departemen Koperasi RI, 1992).
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dibatasi. Adapun Kepengurusannya adalah sebagai berikut: Anita Wulandari

sebagai Ketua, M. F. Febriansyah, Antonius Refijanto dan Gracia Noviantie

sebagai Badan Pengawas, Lucy Tresnasari sebagai Sekretaris, Rolan B.

Pasaribu sebagai Bendahara, Muhamad Yana sebagai Pengelola dan Yusuf,

Alif, Indah dan Lina sebagai Karyawan Koperasi.

Organisasi koperasi berbeda dengan organisasi perusahaan pada

umumnya. Struktur organisasi koperasi menjadikan rapat anggota sebagai

kekuasaan atau pengambilan keputusan tertinggi. Adapun penjelasan

mengenai tugas dan wewenang dari masing – masing jabatan dalam struktur

organisasi adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi di tata kehidupan

koperasi yang berarti berbagai persoalan mengenai suatu koperasi hanya

ditetapkan dalam rapat anggota.

2. Ketua

Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan

menangani tugas pengurus yang berhalangan, memimpin rapat dan

mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, serta bertanggung jawab

pada rapat anggota.
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3. Badan Pengawas

Pengawas memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi

jalannya kegiatan perkoperasian yang dijalankan oleh pengurus hal ini

bertujuan agar koperasi dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan

yang telah di setujui.

4. Sekretaris

Tugas utama sekretaris adalah sebagai penanggungjawab administrasi

koperasi, adapun uraian tugasnya adalah sebagai berikut:

a) Bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi.

b) Mengusahakan kelengkapan organisasi.

c) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara,

pengawas, dan pengelola.

d) Menyususn rancangan rencana program kerja organisasi.

5. Bendahara

Dasarnya tugas pokok bendahara adalah mengurus kekayaan dan

keuangan koperasi, uraian tugasnya antara lain :

a) Bertanggung jawab pada masalah keuangan koperasi.

b) Mengatur jalannya pembukuan keuangan.

c) Menyusun anggaran setiap bulan.

d) Menyusun rencana anggaran dan pendapatan koperasi.

e) Menyusun laporan keuangan.
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f) Mengendalikan anggaran.

6. Pengelola

Tugas pengelola adalah mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha,

administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta memberikan pelayanan

administratif kepada pengurusdan pengawas,

7. Karyawan

Membantu kegiatan operasional koperasi dengan mengerjakan tugas –

tugas yang telah diberikan oleh pengelola.

E. Kegiatan Umum Koperasi

Kegiatan Konsumen Transmedia, meliputi:

1. Mengadakan penjualan barang primer, sekunder, dan tersier.

2. Usaha jasa simpan pinjam untuk anggota.

3. Mengadakan kerjasama antar koperasi, BUMN, dan perusahaan swasta.

4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran koperasi.
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BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Gambar III.I

Struktur Organisasi Praktikan

Selama  pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan pada Koperasi

Konsumen Transmedia, praktikan ditempatkan di dalam kegiatan administrasi.

Praktikan langsung dibimbing oleh pengelola, dimana pengelola memberikan

perintah langsung kepada pengelola
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Kegiatan administrasi meliputi pemeriksaan dan perbaikan data penjualan

tahun berjalan, pemeriksaan dan perbaikan pada data kegiatan simpan pinjam,

dan pemeriksaan serta perbaikan pada data kegiatan perkreditan barang

elektronik.

B. Pelaksaaan Praktik Kerja Lapangan

Praktikan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan di bagian

administrasi. Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan dibantu

oleh bapak Muhamad Yana selaku pengelola Koperasi Konsumen Transmedia

dan juga seluruh karyawan yang ada, baik itu dalam penyesuaian di

lingkungan kerja ataupun memberikan pengajaran untuk tugas yang akan

praktikan kerjakan. Tugas praktikan di Koperasi Konsumen Transmedia

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Rekap Data Penjualan Transhop

Transhop merupakan unit usaha dari Koperasi Konsumen Transmedia

yang menjual merchandise program televisi Trans TV & Trans 7 berupa

tas, kaos, mug, topi, dan lainnya dan Transhop juga menjual Alat Tulis

Kantor (ATK), dan juga menjual beras untuk keperluan karyawan.

Rekap penjualan dilakukan melalui tahapan pengerjaan laporan

bulanan, lalu direkap menjadi satu ketika akhir bulan. Ketika melakukan

perekapan, administrasi harus menunggu data dari karyawan Transhop,

karena data penjualan ada pada bagian pertokoan.a
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Tabel III.1

Rekap Penjualan Transhop Khusus Karyawan

Praktikan diminta untuk merekapitulasi penjualan Transhop yang

dibeli oleh karyawan, adapun cara penginputan data yakni dengan langkah

– langkah sebagai berikut:

1) Menyalakan komputer dan membuka file data;

2) Rekapan Transhop bulan Januari menjadi acuan awal (copy - paste) di

page lain;

3) Membuka data bulan februari dan menggunakan fungsi

“=SUMIF(Block cell NIK (bulan Februari) (di lock menggunakan f4),

NIK karyawan di Page (nomor 2 diatas), block range yang ingin

diketahui *dalam hal ini cell Transhop (di lock))”, setelah itu enter dan

di drag kebawah;

4) Lakukan hal yang sama ketika ingin mengetahui bulan selanjutnya.
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2. Merapihkan Berkas – Berkas

Praktikan diminta untuk menata berkas – berkas. Berkas yang terpakai

di masukkan kedalam file dan dikelompokkan, sementara berkas – berkas

yang sudah tak terpakai dibersihkan.

3. Mengantarkan Berkas

Praktikan diminta untuk mengantarkan berkas – berkas penting kepada

bagian yang bersangkutan untuk meminta tanda tangan untuk persetujuan

tertentu.

4. Memeriksa Barang yang Datang dari Vendor

Praktikan memeriksa barang atas barang yang telah dibeli, hal tersebut

bertujuan untuk mengetahui jumlah barang dan barang yang perlu di retur.

Pemeriksaan dilakukan dengan cara manual dengan dihitung satu –

persatu.

5. Mengantarkan Barang Pesanan

Praktikan diminta untuk mengantarkan barang yang dipesan, karyawan

membutuhkan bantuan praktikan dikarenakan banyaknya jumlah barang

yang harus diantarkan.

6. Melakukan Stock Opname

Stock opname(SO) merupakan suatu kegiatan menghitung fisik barang

yang berada di rak maupun di gudang, hal ini bertujuan untuk memastikan

persediaan barang tersebut sesuai pencatatan barang yang tersedia di
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sistem. Praktikan melakukan stock opname diawal bulan Februari, dimana

hal tersebut dilakukan rutin setiap bulan.

Stock opname dilakukan dengan cara manual, dengan melihat kode –

kode yang tertera pada berang tersebut. Selanjutnya, disamakan dengan

sistem yang ada. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara sistem dan

perhitungan manual tadi, maka perhitungan barang yang tidak sesuai tadi

diulang kembali dari awal.

7. Melakukan Perekapan Data atas Pinjaman Internal, Penjualan Beras, dan

Kredit Hand Phone

Tabel III.2

Rekapitulasi Pinjaman Internal, Penjualan Beras, dan Kredit Hand Phone

Tabel diatas merupakan hasil rekapan yang dilakukan oleh praktikan

terkait dengan pinjaman internal karyawan, penjualan beras, dan kredit

Hand Phone yang dilakukan oleh karyawan.

Ketiga data tersebut memiliki cara pengerjaan yang sama. Praktikan

mengerjakan hal tersebut dengan cara – cara sebagai berikut:
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1) Menyalakan komputer dan membuka file data;

2) Rekapan Transhop bulan Januari menjadi acuan awal (copy - paste) di

page lain;

3) Membuka data bulan februari dan menggunakan fungsi

“=SUMIF(Block cell NIK (bulan Februari) (di lock menggunakan f4),

NIK karyawan di Page (nomor 2 diatas), block range yang ingin

diketahui (di lock))”, setelah itu enter dan di drag kebawah;

4) Lakukan hal yang sama ketika ingin mengetahui bulan selanjutnya.

C. Kendala yang Dihadapi

Dalam pelaksanaaan praktik kerja lapangan, praktikan memiliki beberapa

kendala dalam mengerjakan pekerjaan yang diberikan sehingga menghambat

praktikan dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Beberapa kendala yang

menghambat praktikan yaitu:

1. Terlalu Banyak Data yang Diinput

Sebagai seorang yang baru memasuki dunia kerja, praktikan merasa

data dan tugas yang diberikan terlalu banyak, sehingga praktikan menjadi

kurang teliti dan sering menatap layar komputer yang menyebabkan sakit

kepala.

2. Kurangnya Fasilitas Kerja

Fasilitas kerja menjadi salah satu komponen pendukung yang penting

dalam melaksanaan pekerjaan, terutama jika pekerjaan yang dilakukan
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berhubungan dengan berkas. Ketika melakukan PKL, baik praktikan

ataupun karyawan merasa bahwa kurangnya mesin fotokopi di dalam

kantor membuat pekerjaan menjadi kurang efisien.

Kendala tidak hanya yang dialami praktikan saja, akan tetapi juga dari

internal koperasi, adapun kendalanya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pada Sistem Waktu Bekerja

Sistem kerja yang menuntut karyawan melebihi jam kerja (8 jam)

dirasa tidak memenuhi standar kelayakan dalam memperlakukan

karyawan, terlebih di dalam koperasi ini karyawan tidak diberikan uang

insentif.

D. Cara Mengatasi Kendala

1. Terlalu Banyak Data yang Diinput

Banyaknya data yang harus diinput membuat praktikan kurang fokus

terhadap pekerjaan yang diberikan dan juga membuat praktikan sakit

kepala. Mengatasi masalah tersebut, praktikan mengerjakan tugas yang

diberikan dengan cara mencicilnya dan melakukan refreshing seperti jalan

– jalan keluar ruangan kantor, menonton televisi, dan membuat kopi.

2. Kurangnya Fasilitas Kerja

Instansi maupun perusahaan tempat seseorang bekerja harusnya

memberikan suatu kemudahandalam bekerja. Kemudahan itu dapat
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berbentuk fisik dan nonfisik. Kemudahan yang diberikan umumnya

mempunyai maksud untuk meningkatkan gairah dan semangat kerja para

pegawainya.

Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan bagi instansi

terhadap pegawai agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan

pegawai, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai.

Berkaitan dengan ketersediaan fasilitas untuk menunjang proses

pelaksanaan pekerjaan, Moenir (2000) mengemukakan bahwa fungsi dari

fasilitas kerja adalah sebagai berikut:

a) Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat

menghemat waktu.

b) Meningkatkan produktivitas, baik barang ataupun jasa.

c) Kualitas produk yang lebih baik/terjamin.

d) Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin.

e) Lebih mudah/sederhana dalam gerak para pelakunya.

f) Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan

sehingga dapat mengurangi emosional mereka.3

Pendapat dari ahli diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas merupakan

suatu peralatan fisik yang mampu membuat kita nyaman dalam bekerja

dan membuat kita lancar mengerjakan pekerjaan yang terlah diberikan.

3 Sri Wahyuni E-Jurnal Katalogis ISSN: 2302-2019, Pengaruh Motivasi, Pelatihan Dan Fasilitas Kerja Terhadap
Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. (Program Studi Magister Manajemen
Pascasarjana Universitas Tadulako, Januari 2014), P.4.
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Praktikan mengatasi masalah seperti ini dengan cara menyiapkan data

yang ingin di fotokopi dan memastikan bahwa tidak ada data yang

tertinggal, hal ini dimaksudkan untuk efisiensi waktu.

Cara menyelesaikan masalah internal koperasi adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan pada sistem waktu bekerja

Prinsip memperlakukan karyawan dengan baik adalah salah satu hal

yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, karena karyawan

merupakan aset penting bagi perusahaan.

Dalam mengatasi hal tersebut, perusahaan harus mengurangi jam kerja

para karyawan atau memberikan insentif jika waktu kerja melebihi batas

seharusmya.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

PKL merupakan salah satu mata kuliah yang harus ditempuh oleh

mahasiswa, agar dapat memiliki pengalaman mengenai dunia kerja sekaligus

menerapkan teori-teori yang telah dipelajari dalam perkuliahan. Selama

melakukan PKL, praktikan mendapatkan banyak informasi, pengetahuan serta

pengalaman tentang koperasi. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan

dari kegiatan PKL di Koperasi Konsumen Transmedia:

1. Praktikan mendapatkan pengalaman tentang bagaimana lingkungan kerja

dan memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan

kerja.

2. Praktikan mengetahui unit usaha apa saja yang ada di Koperasi Konsumen

Transmedia dan cara pengelolaannya.

3. Praktikan mengetahui syarat dan cara untuk melakukan peminjaman di

Koperasi Konsumen Transmedia.

4. Praktikan mengetahui cara menyelesaikan pekerjaan terkait sesuai dengan

rumus yang ada di ms.excel.
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B. Saran

Berdasarkan pelaksanaan praktik kerja lapangan yang telah dilakukan di

Koperasi Konsumen Transmedia. Praktikan menyampaikan beberapa saran

sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi kemajuan dan kelancaran

kinerja pada Koperasi Konsumen Transmedia. Adapun saran-saran tersebut

antara lain yang dapat praktikan sampaikan adalah :

1. Ekspansi pada unit usaha, hal tersebut guna meningkatkan kesejahteraan

para anggota koperasi.

2. Mengevaluasi diri agar menjadi pemimpin dan karyawan yang baik.

3. Menjadi adil dalam memberikan tugas, upah, dan sisa hasil usaha.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 6 Surat Permohonan Izin PKL
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Lampiran 7 Surat Penerimaan PKL
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Lampiran 8 Absensi PKL
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Lampiran 9 Lembar Penilaian PKL
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Lampiran 10 Kegiatan Harian Praktikan

Tanggal Kegiatan
Senin, 15 Januari

2018
Perkenalan dengan karyawan koperasi.

Selasa, 16 Januari
2018

Praktikan diminta untuk merapihkan data simpan pinjam.

Rabu, 17 Januari
2018

Praktikan diminta untuk merapihkan data penjualan
Transhop (bulanan).

Kamis, 18 Januari
2018

Praktikan merapihkan data penjualan Transhop.

Jum'at, 19 Januari
2018

Praktikan membantu untuk merapihkan barang yang
datang dari vendor.

Senin, 22 Januari
2018

Praktikan mengerjakan laporan penjualan Transhop.

Selasa, 23 Januari
2018

Praktikan diminta untuk merapihkan data simpan pinjam
(bulanan).

Rabu, 24 Januari
2018

Praktikan diminta untuk merapihkan data karyawan yang
melakukan pinjaman (bulanan).

Kamis, 25 Januari
2018

Praktikan diminta untuk mengantarkan barang pesanan.

Jum'at, 26 Januari
2018

Praktikan diminta untuk membersihkan laporan - laporan
yang tidak terpakai.

Senin, 29 Januari
2018

Praktikan diminta untuk mengerjakan laporan penjualan
beras (bulanan).

Selasa, 30 Januari
2018

Praktikan diminta untuk mengurusi kotak file - file baru
yang akan diisi.

Rabu, 31 Januari
2018

Praktikan diminta untuk mengerjakan laporan penjualan
handphone (bulanan).

Kamis, 1 Februari
2018

Praktikan diminta untuk merekap data peminjaman yang
dilakukan karyawan.

Jum'at, 2 Februari
2018

Praktikan diminta untuk melakukan Stock Opname untuk
bulan Januari.

Senin, 5 Februari
2018

Praktikan diminta untuk merekap data penjualan
Transhop.

Selasa, 6 Februari
2018

Praktikan diminta untuk mengantarkan barang pesanan.

Rabu, 7 Februari
2018

Praktikan merekap data penjualan Transhop (laporan
penjualan per tahun).

Kamis, 8 Februari
2018

Praktikan diminta untuk merekap data penjualan beras.
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Jum'at, 9 Februari
2018

Praktikan diminta untuk merekap data penjualan
Handphone.

Selasa, 13 Februari
2018

Praktikan diminta untuk merekap seluruh data yang
dikerjakan.

Kamis, 15 Februari
2018

Praktikan menyelesaikan praktik kerja lapangan di
Koperasi Konsumen Transmedia.


