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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil dan Pembahasan Program Kerja 

Pada saat pelaksanaan kegiatan di atas penulis telah melampirkan data Laporan 

Stok saat pengeluaran dan pemasukan barang pada periode February 

2019,dimana pada bagian bab ini penulis akan memberikan pembahasan pada 

masing-masing program kerja, serta penulis akan menjelaskan bagaimana 

pengaruh pemahaman seta penerapan program kerja tersebut apabila program 

kerja tersebut di kerjakan dengan baik, selama berjalanya pelaksanaan kegiatan 

tersebut penulis akan menguraikan hasil kinerja dari program kerja yang telah 

di berikan, adapun hal tersebut adalah : 

 Pencatatan barang keluar bulan February 2019 bukti bahwa perusahaan 

telah mengeluarkan barang, seperti yang tertera dilaporan stok, 

pengeluran barang yang di pergunakan untk perbaikan mobil pada 

periode satu bulan. 

 Pencatatan barang  masuk  bulan February 2019 bukti bahwa 

perusahaan telah menerima barang dari toko/suplier secara langsung 

dalam periode satu bulan 

4.1.1  Program Barang Keluar Bulan February 2019 

Pada lampiran data laporan stok yang keluar pada bulan February yang sudah 

di rincikan dengan spesifik di bab III, menunjukan bahwa pengeluaran barang 

yang di Perusahaan PT. Syailendra Group dapat diketahui dengan jelas oleh 

Manager. Barang yang keluar yang di catat merupakan pengeluaran per hari 

yang di lakukan dan di rekapitulasi selama periode satu bulan. 

Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan kepada Manager untuk selalu 

mencatat semua barang yang keluar dalam per harinya,karena akan 

mempermudah untuk menganalisis kondisi barang serta sebagai bahan acuan 

dalam mengambil keputusan pengeluarann barang.  
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4.1.2 Program Barang Masuk Bulan February 2019 

Barang masuk yang di catat dalam periode satu bulan memberikan masukan 

serta kondisi barang yang lebih terperinci kan sehingga laba perusahaan akan 

terlihat pada barang yang masuk dalam periode satu bulan diPT. Syailendra 

Group. Barang masuk selama satu bulan pada bulan February 2019 tercatat 

dalam laporan stok, pemasukan barang ini merupakan semua aktivitas 

pemasukan barang yang di catat secara komputerisasi selama periode satu 

bulan. 

Melihat data ini penulis menyimpulkan bahwa PT. Syailendra Group mampu 

menjelaskan barang yang masuk yang sangat signifikan dan dapat di jadikan 

acuan pengambilan keputusan untuk membeli barang yang sudah habis, hal – 

hal seperti ini apabila terus kita terapkan akan sangat membantu bagi  Manager 

yang ada di PT. Syailendra Group Cabang Lampung untuk bisa mengevaluasi 

tersedianya barang setiap harinya,  

4.2 Hasil Pelaksanaan Program Kerja 

Selama berlangsungnya pelatihan program kerja pada saat pelaksaaan Kerja 

Prakek penulis mendapatkan beberapa kendala yang berhubungan dengan 

pelatihan penyampaian materi program kerja serta praktek langsung program 

kerja. 

 PT. Syailendra Group cabang Lampung hanya memiliki 2staff dan 1 

Manager, dengan jam kerja dari jam 08.00 sampai dengan 16.00, 

kendalanya adalah susah untuk memberikan materi secara keseluruhan 

karena pada saat jam kerja kurangnya waktu pelatihan. 

 Manager kurang menguasai ilmu komputer sehingga pada tahap 

pelatihan membutuhkan banyak waktu untuk menjelaskan secara rinci. 

Kurangnya disiplin dalam menerapkan program kerja yang telah diberikan, 

sehingga penulis harus benar – benar memperhatikan sejauh mana masing – 

masing semua staff  akan paham materi program kerja. 
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LAPORAN STOK FASTWAX (FW1) BULAN MARET 2019 

 

Weekending  : Periode Per minggu 

Product Datang  : Product yang Masuk  

Menurut table diatas tercatat pada tanggal 4 January 2019, 18 January 2019, 

dan 15 February 2019 pencatatan Product masuk pada kantor Cabang 

Lampung. 

Fisik Gudang  : Sisa Product atau stok Product yang ada di dalam 

Gudang  

Riject    : Product yang rusak 

Sample yang belum bayar : Product yang di jadikan Tester pada saat demo di 

lapangan. 

Save Product   : Simapanan Product ½ set Karena Pada saat report 

kepada pusat harus dalam bentuk per 1 set  

Consign Sabtu  : Product yang dibawa ke lapangan Dihari sabtu 
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1. Daily Consignment Asli WEEKENDING 15 FEBRUARY 2019 

 

 

 

Keterangan   :  

Nama Leader   : Nama – Nama Leader yang telah memiliki atau mencetak sales 

baru 

Nama Guys   : Nama- nama Sales Baru 

Tanda warna Kuning  : berhasil menjual product sesuai target 1 

Tanda warna Biru : berhasil menjual product sesuai target 2 
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Merah    : Tidak Masuk  

Kolom Ujung   : Total penjualan sales-sales dalam 1 minggu 

2. Monitoring Booth/Stand WEEKENDING 15 FEBRUARY 2019 
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Keterangan  : 

Nama Guys  : Nama- nama sales yang menjual Product untuk 1 Area CFC 

Tanggal 9   : Egy 2 set begitu di tanggal berikutnya Dan seterusnya. 

 

3. Bank In WE 15 February 2019 
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Date  : Tanggal / Hari 

Deposit : Total Uang yang harus di setor ke Pusat setelah di 

kurangi dengan pengeluaran/keperluan Kantor 

Kredit : Apabila customer membeli product dengan mesin EDC 

dengan kartu Kredit 

Debit : Apabila customer membeli product dengan mesin EDC 

dengan kartu Debit 

Pajak EDC : Biaya Pajak apabila customer menggunakan Bank yang 

tidak sesuai dengan Mesin EDC kantor 
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Bank In : Total keseluruhan yan harus di setor kepada kantor pusat 

setelah di kurangi Kredit & Debit apabila pada hari itu 

customer melakukan pembelian dengan mesin EDC  

Adapun Mesin EDC yang di pergunakan di PT. Syailendra Group yaitu BCA 

dengan total 8 Mesin EDC yang di bawa masing-masing leader pada saat ke 

lapangan. 

 

Dari Table 2 diatas pengeluaran Kantor dalam 1 Week dari mulai 1 Maret 2019 

s/d 7 Maret 2019 
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Total Guys Start of week = total guys di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Leaders Start of week = total Leader di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Interview dalam 1 W.E 

 Total Obs dalam 1 W.E 

 Total R/T dalam 1 W.E 

 Total Guys End of week = total guys di hari Terakhir dalam dalam W.E tersebut 

 Total Leaders End of week = total leader di weekending tersebut 
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Keterangan: 

Nama guys : Nama – nama sales yang ada di kantor Lampung Baik Team     

Leader, Leader maupun Re- Training 

Manager : Nama Manager Lampung 

Sold  : Total hasil penjualan sales-sales dalam kurun waktu 1 Minggu 

Point  : Total penjualan (x) 16 

Sales  : Total Penjualan sales (x) harga Product (Rp 319.200,-) 

Profit  :  Pendapatan sales (x) total penjualan mereka dalam 1 minggu 

Pendapatan 1 Sett senilai (Rp 80.000,-). 

 

Dari Table diatas pengeluaran Kantor dalam 1 Week dari mulai 16 February 2019 

s/d 22 February 2019 
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1. Daily Consignment Asli WEEKENDING 22 FEBRUARY 2019

 

 

 

Keterangan   :  

Nama Leader   : Nama – Nama Leader yang telah memiliki atau mencetak sales 

baru 

Nama Guys   : Nama- nama Sales Baru 

Tanda warna Kuning  : berhasil menjual product sesuai target 1 

Tanda warna Biru : berhasil menjual product sesuai target 2 

Merah    : Tidak Hadir 

Kolom Ujung   : Total penjualan sales-sales dalam 1 minggu 

 

2. Monitoring Booth/Stand WEEKENDING 22 FEBRUARY 2019 
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Bank In 
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Date   : Tanggal / Hari 

Deposit : Total Uang yang harus di setor ke Pusat setelah di 

kurangi dengan pengeluaran/keperluan Kantor 

Kredit : Apabila customer membeli product dengan mesin EDC 

dengan kartu Kredit 

Debit  : Apabila customer membeli product dengan mesin EDC 

dengan kartu Debit 

Pajak EDC : Biaya Pajak apabila customer menggunakan Bank yang 

tidak sesuai dengan Mesin EDC kantor 

Bank In : Total keseluruhan yan harus di setor kepada kantor pusat 

setelah di kurangi Kredit & Debit apabila pada hari itu 

customer melakukan pembelian dengan mesin EDC  
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Adapun Mesin EDC yang di pergunakan di PT. Syailendra Group yaitu BCA 

dengan total 8 Mesin EDC yang di bawa masing-masing leader pada saat ke 

lapangan.  

 

Table berikut adalah Rincian pengeluaran di Weekending 22 February  

 

 

Total Guys Start of week = total guys di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Leaders Start of week = total Leader di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Interview dalam 1 Weekending 

 Total Obs dalam 1 Weekending 
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 Total R/T dalam 1 Weekending 

 

Total Guys End of week = total guys di hari Terakhir dalam dalam Weekending 

tersebut 

 Total Leaders End of week = total leader di weekending tersebut 

 

 

 

Keterangan: 

Nama guys : Nama – nama sales yang ada di kantor Lampung Baik Team 

Leader, Leader maupun Re- Training 

Manager : Nama Manager Lampung 

Sold  : Total hasil penjualan sales-sales dalam kurun waktu 1 Minggu 

Point  : Total penjualan (x) 16 

Sales  : Total Penjualan sales (x) harga Product (Rp 319.200,-) 



36 
 

Profit  :  Pendapatan sales (x) total penjualan mereka dalam 1 minggu 

Pendapatan 1 Sett senilai (Rp 80.000,-) 

1. Daily Consignment Asli WEEKENDING 1 MARET 2019 
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Table berikut adalah Rincian pengeluaran di Weekending 1 Maret 
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Total Guys Start of week = total guys di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Leaders Start of week = total Leader di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Interview dalam 1 Weekending 

 Total Obs dalam 1 Weekending 

 Total R/T dalam 1 Weekending 

 Total Guys End of week = total guys di hari Terakhir dalam dalam Weekending tersebut 

 Total Leaders End of week = total leader di weekending tersebut 

 

2. Daily Consignment Asli WEEKENDING 8 MARET 2019 
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MONITORING 

 

 

 

 



43 
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Total Guys Start of week = total guys di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Leaders Start of week = total Leader di hari terakhir W.E sebelumnya 

 Total Interview dalam 1 Weekending 

 Total Obs dalam 1 Weekending 

 Total R/T dalam 1 Weekending 

 Total Guys End of week = total guys di hari Terakhir dalam dalam Weekending tersebut 

 Total Leaders End of week = total leader di weekending tersebut 
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Program kerja yang pertama perhitungan bukti pencatatan barang keluar  secara 

komputerisasi dalam format excel,bukti barang keluar PT. Syailendra Group 

dalam periode Mingguan ,yang di perincikan secara baik dan lebih spesifik, 

sehingga perusahaan mengetahui barang yang di keluarkan. 

Program kerja yang kedua pencatatan barang masuk yang dicatat dengan 

baik,adanya perincian setiap hari untuk aktivitas pemasukan barang di PT. 

Syailendra Group serta dapat di gunakan untuk mengetahui sisa stok yang ada, 

sehingga jika barang tersisa sedikit dapat mendapatkan kembali dari pusat. 

 


