
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Praktek Industri 

        Di era globalisai yang serba modern ini, persaingan dalam mencari 

pekerjaan semakin meningkat dan para penyedia lapangan pekerjaan pun 

sudah menetapkan sistem penyeleksian yang ketat dengan standar yang 

lebih tinggi. Hal tersebut menuntut setiap individu untuk meningkatkan 

kualitasnya agar mampu bersaing. 

  Bogor EduCARE (BEC) yang berdiri di bawah Yayasan Peduli 

Pendidikan Mandiri merupakan lembaga pendidikan satu tahun dengan 

jurusan Administrasi Bisnis berbasis bahasa Inggris, kemampuan 

mengoperasikan komputer dan pendidikan akhlak sebagai dasar 

pembelajarannya. Agar Mahasiswa benar-benar siap ketika terjun di 

dunia kerja, Bogor EduCARE (BEC) menyelenggarakan program 

Praktek Industri yang dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan 

pembelajaran selama tiga caturwulan. Selain bertujuan untuk 

menerapkan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah, setiap 

mahasiswa wajib mengikuti program tersebut sebagai salah satu syarat 

kelulusan. 

PT Yudhistira Ghalia Indonesia (PT YGI) yang beralamatkan  di Jl 

Rancamaya km. 1 no 47 Bojong Kerta-Bogor Selatan dipilih sebagai 

tempat Praktek Industri karena pengelolaan administrasinya yang 

terorganisasi dengan baik serta didukung oleh sistem komputerisasi yang 

canggih. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan penerbit buku-buku 

pendidikan baik untuk anak sekolah maupun perguruan tinggi. PT YGI 

merupakan perusahaan besar yang wilayah pemasarannya telah 

menjangkau seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, PT YGI telah 

mampu menghasilkan kepercayaan publik maupun pemerintah dengan 

hasil yang membanggakan diantaranya mampu membuktikan untuk 
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masuk nominasi penilaian buku (Pusat Perbukuan Nasional) pemerintah 

Indonesia yaitu lolos seleksi penilaian buku Matematika SD/MI tahun 

2004 yang diselenggarakan oleh tim PNPBP (Panitia Nasional Penilaian 

Buku Pelajaran) Pusat perbukuan DEPDIKNAS serta lolos seleksi 

penilaiana buku Pengetahuan Sosial SD/MI tahun 2004 yang 

diselenggarakan oleh tim PNPBP (Panitia Nasional Penilaian Buku 

Pelajaran) Pusat perbukuan DEPDIKNAS. 

 

B.  Tujuan Praktek Industri 

        Berikut adalah tujuan Praktek Industri yang dilaksanakan di PT 

Yudhistira Ghalia Indonesia (YGI): 

1. untuk mengetahui proses rekonsiliasi stok data Marketing 

Information Sistem (MIS) dengan stok data dari customers pada 

Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko Buku (TB), 

2. untuk mengetahui proses pembuatan Nota Terima Konsinyasi pada 

kantor cabang Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko Buku 

(TB), 

3. untuk mengetahui prosedur pembuatan lembar Bukti Penerimaan 

dan Pengeluaran Bank pada bagian keuangan Divisi Perguruan 

Tinggi (Perti) dan Toko Buku (TB), 

4. untuk mengetahui sistem kearsipan pada Divisi Perguruan Tinggi 

(Perti) dan Toko Buku (TB). 

 

C.  Manfaat Praktek Industri 

          Berikut adalah manfaat Praktek Industri yang dilaksanakan di PT 

Yudhistira Ghalia Indonesia (YGI): 

1. mampu mengetahui proses rekonsiliasi stok data Marketing 

Information Sistem (MIS) dengan stok data dari customers pada 

Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko Buku (TB), 

2. mampu mengetahui proses pembuatan Nota Terima Konsinyasi pada 

kantor cabang Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko Buku (TB), 
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3. mampu mengetahui prosedur pembuatan lembar Bukti Penerimaan 

dan Pengeluran Bank pada bagian keuangan Divisi Perguruan Tinggi 

(Perti) dan Toko Buku (TB), 

4. mampu mengetahui sistem kearsipan pada Divisi Perguruan Tinggi 

(Perti) dan Toko Buku (TB). 
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BAB II 

KEGIATAN UMUM 

 

A. Sejarah Singkat PT Yudhistira Ghalia Indonesia (YGI) 

PT Yudhistira Ghalia Indonesia yang selanjutnya disingkat PT YGI 

merupakan perusahaan penerbit buku-buku bermutu yang senantiasa 

memberikan yang terbaik bagi dunia pendidikan serta bertekad untuk dapat 

berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa guna menciptakan sumber 

daya manusia Indonesia yang berkualitas. Penerbitan PT YGI bermula dari 

semangat kemandirian seorang yang bernama H. Lukman Sa'ad (Alm.) di 

tahun 1971 yaitu berupa ide dan gagasan cemerlang untuk mengedepankan 

idealisme pencerdasan pendidikan anak bangsa. Dari sinilah awal lahirnya PT 

YGI di mana dalam  rentang waktu 34 tahun telah berhasil melakukan berbagai 

inovasi dan kreasi dalam menciptakan produk buku pendidikan yang 

berkualitas dengan berorientasi kepada kebutuhan pasar pendidikan. 

Dengan teknologi, komitmen, dan profesionalisme seluruh sumber daya 

manusia, perusahaan selalu menghasilkan produk bermutu untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Hingga sekarang, PT YGI sudah menjadi perusahaan 

penerbit besar yang telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. 

PT YGI berpusat di Jl. Rancamaya Km 1 No. 47 Bojong Kidul-Bojong 

Kerta Bogor Selatan. PT YGI memiliki anak perusahaan dan beberapa divisi 

yang pusat kegiatannya berlokasi sama dengan perusahaan induk. Untuk 

memudahkan dalam pendistribusian, anak perusahaan dan divisi memiliki 

kantor-kantor cabang yang ditempatkan di beberapa daerah di Indonesia. 

 

B. Struktur Organisasi PT YGI 

   PT YGI dipimpin oleh seorang direktur yang membawahi tiga kepala 

bagian yaitu manajer marketing, manajer produksi, dan manajer ADM 

(Departermen Administrasi) dan keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, 

direktur dibantu oleh IT (Information Technology) dan staff direksi. Berikut ini 
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adalah keterangan struktur orgnisasi PT YGI yang sebagimana tercantumkan 

dalam lampiran 3 berdasarkan tugas dan wewenangnya: 

1. Direktur bertugas mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berjalan 

dipersusahaan dan memegang sepenuhnya hal-hal yang berkenaan dengan 

pemutusan kebijakan perusahaan. 

2. IT (Information Technology) bertugas untuk menangani hal-hal yang 

berhubungan dengan jaringan informasi dan sarana teknologi yang 

digunakan oleh PT YGI. 

3. Staff Direksi bertugas untuk membantu direktur dan mengambil alih suatu 

jabatan apabila terdapat kekosongan tempat pada sebuah bagian. 

4. Manajer Marketing bertugas mengkoordinasi semua hal yang berhubungan 

dengan permasaran buku-buku yang diterbitkan oleh PT YGI. Manajer 

Marketing membawahi bagian Distribusi dan Finance and Accounting 

Control (FAC) dengan keterangan sebagai berikut: 

a) Bagian distribusi bertanggung jawab terhadap pengiriman-pengiriman 

buku ke customers serta retur buku dari customers,  

b) Bagian FAC bertanggung jawab mengontrol setiap hal yang berhubungan 

dengan pengeluaran perusahaan. Masing-masing bagian dikepalai oleh 

seorang kepala bagian yang membawahi staff bagian. 

5. Manajer Produksi bertugas untuk mengkoordinasi bidang percetakan buku, 

mulai dari keadaan pracetak (editor) sampai buku dapat dipasarkan dan 

diserahkan ke bagian distribusi. Bagian produksi dibagi menjadi empat 

bagian yaitu Pracetak Editor I, Pracetak Editor II, Film, Operasional. 

6. Manajer ADM (Departemen dan Adminstrasi) berwenang terhadap masalah 

keuangan yang masuk atau keluar perusahaan baik itu kas kecil yang 

berhubungan dengan pengeluaran uang untuk operasional maupun kas besar 

yang merupakan uang pemasukan dari customers. Bagian-bagian yang 

termasuk tanggung jawab Manajer ADM dan Keuangan adalah Bagian 

Keuangan, Akunting serta Personalia. 
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C. Bidang Usaha dan Area Pemasaran 

 PT YGI bergerak di bidang penerbitan dan percetakan buku-buku 

sekolah  baik itu buku SD, SMP, SMA, maupun buku perguruan tinggi. Sejak 

pertama pendiriannya hingga sekarang, area pemasaran PT YGI sudah 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Pemasaran ditujukan ke sekolah-

sekolah, perguruan dan instansi pendidikan umum lainnya. Selain itu penjualan 

buku YGI juga ditujukan ke toko buku-toko buku di beberapa daerah 

Indonesia. 

 

D. Ketenagakerjaan 

        Setiap karyawan yang bekerja di PT YGI diharuskan menyetujui beberapa 

ketentuan perusahaan yang tercantum pada  buku Perjanjian Kerja Bersama 

(PKB). Karyawan-karyawan diharuskan mengetahui apa saja yang menjadi hak 

yang akan diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi setelah bekerja di PT 

YGI. Semua pihak harus mematuhi semua peraturan yang tercantum dalam 

perjanjian tersebut setelah menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan.  

1. Status Karyawan 

          Karyawan PT YGI dibagi menjadi 4, yaitu karyawan tetap, 

karyawan tidak tetap, karyawan kontrak dan karyawan borongan yang 

keterangannya sebagai berikut: 

a) karyawan tetap adalah karyawan kontrak yang telah memenuhi 

beberapa persyaratan sehingga terikat dalam suatu hubungan kerja 

dengan perusahaan tanpa dibatasi oleh perjanjian waktu tertentu atau 

penyelesaian jenis pekerjaan tertentu. 

b) Karyawan tidak tetap adalah karyawan yang dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya tidak rutin atau sesekali 

saja. 

c) Karyawan kontrak adalah karyawan yang terikat hubungan kerja 

dengan perusahaan melalui sistem kontrak. Biasanya masa kontrak 

karyawan adalah satu tahun dan akan diperpanjang apabila kinerja 

karyawan dinilai baik. 



7 
 

d) Karyawan borongan adalah karyawan yang biasanya mengerjakan 

jenis pekerjaan tertentu yang sifatnya hanya sekali atau musiman. 

2. Hari dan Jam Kerja 

         Masa kerja karyawan PT YGI adalah dari hari Senin sampai Jum’at 

untuk karyawan pusat, sedangkan untuk karyawan daerah pemasaran 

(cabang) hari kerja dimulai dari hari Senin dan selesai Hari Sabtu. Jam 

kerja karyawan dibagi dua, untuk karyawan pusat, PT YGI menetapkan 8 

jam kerja dalam sehari sehingga dalam seminggu jumlah jam kerja 

karyawan adalah 40 jam dengan jam masuk pukul 08.00 WIB dan keluar 

pukul 17.00 WIB dan istirahat 11.30-12.30 WIB (khusus untuk hari 

Jum’at istirahat 11.30-13.30 WIB). Sedangkan untuk karyawan daerah 

pemasaran (cabang) jam keluar pukul 16.00 WIB dan pukul 14.00 WIB 

untuk hari Sabtu. 

3. Sistem Penggajian 

       Gaji karyawan diberikan setiap tanggal terakhir bulan berjalan melalui 

rekening Bank BII masing-masing karyawan. Apabila hari terakhir bulan 

berjalan bertepatan dengan hari libur, maka pentransferan uang akan 

dilakukan pada hari yang terdekat dengan hari libur tersebut.  

4. Fasilitas untuk pegawai: 

a) bis karyawan, 

b) tunjangan kesehatan, 

c) tunjangan makan, 

d) tunjangan transport, 

e) tunjangan pernikahan, 

f) jamsostek, 

g) uang THR, 

h) bonus, 

i) tunjangan keluarga, 

j) tunjangan persalinan, 

k) jamsostek
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BAB III 

KEGIATAN KHUSUS 

 

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Industri 

  Kegiatan Praktek Industri dilaksanakan selama 9 minggu atau dua bulan 

yang dimulai pada tanggal 12 Oktober 2011 sampai tanggal 09 Desember 2011.  

Kegiatan praktek dilakukan di Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko Buku 

(TB) PT Yudhistira Ghalia Indonesia. Adapun hari dan jam masuk praktek 

disesuaikan dengan jam kerja untuk karyawan pusat yang telah ditentukan oleh 

perusahaan yakni hari senin sampai jum’at serta masuk jam 08.00 WIB dan 

keluar pada jam 17.00 WIB. 

 

B. Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko Buku (TB) 

        Divisi Perti dan TB merupakan bagian yang dikhususkan menangani 

penyuplaian barang ke perguruan tinggi dan toko-toko buku besar yang ada di 

Indonesia. Divisi ini dikepalai oleh seorang manajer yang merangkap sebagai 

staff khusu direksi. Adapun tugas pokok dari kepala perti adalah sebagai 

penanggung jawab atas penjualan buku-buku Divisi Perti baik dan Toko.  

Dalam mengelola usahanya, kepala Perti dibantu oleh tiga staff Perti pusat 

yaitu, 

1) Bagian Keuangan, bertanggung jawab atas uang yang masuk atau keluar kas 

Divisi Perti & TB. Uang tersebut dapat berupa uang kas besar atau 

pembayaran buku dan piutang dagang dari customers. Uang kas kecil atau 

pemasukan dan pengeluaran yang bergubungan dengan dana operasional 

atau dana marketing. 

2) Bagian marketing, bertanggung awab terhadap pengiriman barang atas surat 

pesanan dari customers serta mengawasi jalannya pengiriman tersebut. 

3) Accounting, bertugas untuk membukukan serta engolah setiap transaksi 

yang berlangsung di divisi perti yang meliputi uang Kas Besar dan Kecil. 
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Accounting juga bertugas membukukan semua bukti transaksi dalam suatu 

berkas yang akan dilaporkan kepada kepala perti setiap satu bulan sekali.  

Untuk memudahkan dalam penyuplaian buku-buku ke daerah yang 

berbeda, divisi Perti dan Toko Buku dibagi menjadi 6 bagian cabang yang 

ditempatkan dibeberapa daerah di Indonesai yaitu: 

- Cabang Jakarta (TB 01), ditempatkan di daerah Jl. Pramuka-Jakarta yang 

bertanggung jawab penyuplaian buku ke perguruan tinggi. 

- Caban Bandung (TB 02),  

- Cabang Medan (TB 03),  

- Cabang Surabaya (TB 04), 

- Cabang Semarang (TB 05), 

- Cabang Perti Modern (TB 06), bertanggung jawab menyuplai buku-buku 

konsinyasi ke toko-toko buku yang ada di daerah JABODETABEK. 

Setiap cabag dipimpin oleh seorang Kepala cabang yang bertanggung 

jawab atas kegiatan masing-masing cabang yang dipimpinnya. Selain itu, Kepala 

keuangan juga bertugas sebagai pengontrol kinerja setiap keryawan cabang. 

Adapun yang termasuk karyawan cabang yaitu:  

1) Sales, bertugas mengirim dan memasarkan buku-buku dan Perguruan 

tinggi wilayah pemasaran. 

2) Admin, bertugas membukukan setiap transaksi penjualan dan hal-hal 

yang bergubungan dengan administrasi kantor cabang. 

3) Driver, bertgas untk mengirim buku-buku pesanan ke customers, retur 

barang yang ke pusat atau hal lain yang berhubungan dengan merketing 

dan propolal 

 

C.  Kegiatan Khusus 

 

1. Rekonsiliasi data MIS dan data customers 

Rekonsiliasi data Marketing Information Sistem (MIS) dan data 

customers merupakan proses penyesuaian data-data stok buku yang 

terdapat perbedaan antara data pada Yudhistira dengan customers. 
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Perbedaan ini dapat disebabkan karena adanya kesalahan saat penginputan, 

kesalahan pada jumlah pengiriman barang dan sebagainya. Adanya 

perbedaan jumlah stok yang terdapat di pihak customers dapat 

mempengaruhi pada perhitungan piutang perusahaan, oleh karena itu 

rekonsiliasi harus dilakukan setiap bulan sekali untuk memastikan bahwa 

tidak ada pada proses pengiriman maupun perhitungan piutang 

perusahaan. Adapun yang bertugas melakukan rekonsiliasi adalah bagian 

Admin admin FAC (Financial and Accounting Control). 

Data stok buku yang akan disesuaikan diambil dari data MIS dan 

data dari Customer. Marketing Information Sistem (MIS) merupakan 

program khusus yang digunakan oleh PT YGI untuk memudahkan 

pengolahan data-data baik itu berhubungan dengan keuangan maupun 

pendataan buku-buku yang dipasarkan. Buku-buku yang akan dikirim ke 

Customer, terlebih dahulu diinput pada program ini lalu dibuat Nota Kirim 

Barang oleh bagian admin bagian cabang pemasaran. Berikut adalah alur 

proses rekonsiliasi data stok konsinyasi pada divisi Perti dan TB: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan alur rekonsiliasi data stock buku 

Membuat Print out Mendown load data 

customers 

Menyimpan data MIS 

sebagai Doc. Ms-Excel 

Penginputan data 

Customers Ke data MIS 

Penyerahan hasil rekonsiliasi 

ke bagian FAC pusat 
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1.  Mendownload data stok buku konsinyasi yang ada di Customers 

Data stok Customers dapat diperoleh melaui situs internet yang 

dibuat oleh masing masing Customers. Sebagai contoh, data stok buku Toko 

Gramedia dapat diperoleh pada situs http//gramedia.b2b.com. berikut 

langkah-langkah pendownloadan data Customers: 

a) Masuk program Mozila Firefox dengan mengklik icon Mozila pada            

tampilan desktop. Setelah muncul tampilan Mozila awal seperti 

gambar dibawah ini, Masukan alamat situs Customer yang dimaksud 

 

 

 

Gambar 2. Tampilan awal Mozila 

. 

 

b) Berikiutnya akan muncul tampilan untuk registrasi yang diminta oleh 

pihak Customer kemudian masukan nama perusahaan dan identitas 

pengguna serta password. Biasanya masing-masing karyawan 

mempunyai kode registrasi yang berbeda-beda, hal ini dimaksudkan 

untuk menjaga kerahasiaan data-data perusahaan. 

c) Karena yang akan diambil adalah data konsinyasi maka langkah 

berikutnya adalah mengklik Dokumen > Konsinyasi seperti terlihat 

pada gambar berikut: 
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Gambar 3. Tampilan situs gramedia b2b.com 

 

d) Setelah data stok muncul, barulah data stok buku Customer dapat 

diambil dengan mengklik kata cetak asli yang ada di bagian atas situs 

atau dibagian paling bawah setelah data stok. Selanjutnya akan 

muncul tampilan berupa dokumen PDF yang kemudian dapat di 

simpan dengan mengklik File > Save > memberi nama dokumen > 

klik save atau menekan tombol ENTER pada keyboard. 

 

2.  Membuat Print out data Customers 

            Print out data Customers dibuat untuk memudahkan ketika proses 

rekonsiliasi dilakukan. Data stok dapat diprint setelah mendownload data-

data dari semua Customers yang biasanya telah disimpan dalam satu folder 

untuk memudahkan dalam pencarian. Data stok dapat diprint dengan 

langkah-langkah sebagai berkut: 

a) Membuka data stok buku toko yang telah diambil dari gramedia 

b2b.com  yang terdapat pada Windows Explorer dengan mengklik 

kanan Start > Explorer. 

b) Setelah muncul tampilan Windows Explorer selanjutnya memilih data 

stok buku Customers yang telah disimpan dengan mengklik dua kali 

pada icon yang dimaksud atau klik kanan > open. 
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c) Setelah data terbuka, barulah data dapat diprint dengan memilih menu 

File > Print kemudian memilih jenis printer > Ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Data Stok buku Customer pada document PDF  yang akan di Print. 

 

3. Menyimpan data MIS sebagai dokumen Ms-excel 

            Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa data 

program MIS (Marketing Information Sistem)  merupakan program khusus yang 

digunakan PT YGI untuk memudahkan dalam penginputan serta pengolahan 

data. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan pengolahan data dilakukan 

melalui program ini. Untuk memudahkan dalam penyesuaian dua data yang 

berbeda, perlu memanfaatkan program pendukung lain yang ada seperti 

Microsoft Excel. Oleh karena itu, langkah berikutnya dalam proses rekonsiliasi 

adalah memindahkan data yang ada pada MIS kedalam program Microsoft 

Excel. 

Program Microsoft Excel dipilih sebagai program pembantu karena 

program ini memiliki aplikasi find yang akan memudahkan dalam pencarian 
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kata serta memudahkan dalam perhitungan jika terdapat kekeliruan penginputan. 

Adapun langkah-langkah pemindahan data MIS kedalam dokumen Microsoft 

Excel adalah sebagai berikut: 

a). membuka program MIS dengan mengklik Strart > pilih MIS. Setelah 

beberapa saat akan muncul tampilan seperti gambar berikut: 

 

Gambar 5. Tampilan program Marketing Information Sistem sebelum 

memasukan password 

 

kemudian memasukan username serta password kemudian tekan OK atau 

ENTER. 

 b).   setelah program MIS terbuka, selanjutnya memilih menu Report Stock dan 

Transaksi > klik Kartu Stock Konsinyasi (Toko) hingga muncul tampilan 

sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Tampilan MIS untuk memasukan tanggal. 
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Selanjutnya masukan tanggal mulai dari tanggal 1 Januari 2011 dan 

tanggal terakhir stok buku kemudian menekan tombol ENTER hingga tiga 

kali untuk mengisi kolom Kode Customer hingga muncul kolom DAFTAR 

CUSTOMER seperti gambar berikut: 

 

Gambar 7. Tampilan Dartar Customer pada program MIS 

berikutnya adalah menekan tombol ENTER kembali setelah menemukan 

nama toko yang dicari. 

c). Menyimpan data stok buku sebagai dokumen Microsoft Excel dengan 

mengklik SAVE AS pada pojok kiri atas tampilan data buku. Selanjutnya 

memilih polder mana yang akan dijadikan tempat untuk menyimpan data.  

 

 

Gambar 8. Tampilan untuk menyimpan data MIS dengan jenis dokumen 

baru 
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Langkah diatas dilakukan untuk semua data buku untuk setiap toko. 

Setelah data stok buku dari semua toko disimpan, data stok buku di 

gabungkan dalam satu dokumen dengan pembagian per Sheet untuk 

masing-masing toko. Hal ini dilakukan agar dalam pencarian data tidak 

terlalu rumit. 

 

4.  Penginputan data Customer kedalam data MIS 

       Data stok dari Customer yang telah dibuat print out selanjutnya 

disesuaikan dengan data MIS yang telah disimpan sebagai dokumen Microsoft 

Excel. Adapun langkah alngkah penginputan data tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a) Membuka data stok buku Customers yang telah disimpan 

           Langkah pertama dalam penginputan data Customers kedalam data 

MIS adalah dengan membuka data yang telah disimpan sebagai dokumen 

Microsoft Excel dan telah disatukan dalam satu dokumen dengan 

pembagian satu sheet untuk setiap toko. Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Membuka Windosw Explorer dengan mengklik kanan pada menu 

satart lalu memilih Explorer atau dengan menekan tombol Windows 

+ E pada keyboard. 

2) Memilih folder tempat menyimpan data stok kemudian membuka data 

yang stok yang telah disimpan dengan mendrag icon data yang 

dimaksud atau dengan mengklik kanan lalu open 

b) Mencari nama toko pada data MIS yang sesuai dengan nama toko yang 

telah di print. 

          Data yang stok buku Customers yang telah disipan dalam satu 

dokumen dan dibagi berdasarkan sheet untuk setiap toko buku yang 

mencakup semua data toko. Hal ini akan sangat memakan waktu jika 

dilakukan pencarian secara manual. Oleh karena itu, perlu memanfaatkan 

aplikasi Find untuk meudahkan dalam pencarian nama toko. Tahapan 

pencarian nama toko pada data MIS adalah sebagai berikut: 
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1) Mencari nama toko pada data print out Customers. Biasanya print out 

telah dijadikan lampiran lembar Faktur Konsinyasi sehingga nama 

tokko dapat dilihat pada bagian pojok kiri atas lemar tersebut. 

 

Gambar 9. Contoh Lembar Faktur Konsinyasi 

2) Membuka aplikasi Find pada Microsoft Excel dengan menekan tombol 

Ctrl + F, 

3) Setelah tampilan Find muncul, selanjutnya memilih Option , > kolom 

Within diisi dengan Work book, kolom Search dengan By Rows dan 

kolom Look in diisi dengan Formula. 

4) Memasukan nama toko yang tertera pada lembar Faktur Konsinyasi lalu 

Tekan ENTER. 

c) Meginput data jumlah stok buku dengan data pada MIS 

         Setelah ditemukan nama toko pada program Microsoft Excel, 

berikutnya tinggal memasukan data dari Customers. langkah ini merupakan 

tahapan pokok dalam proses rekonsiliasi. Data dilihat pada lembar lembar 

data stok buku dari Customers pada kolom sisa yang pertama. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1) Melihat kode buku pada print out dari Customers 

2) Memasukan kode buku pada kolom Find What kemudian menekan 

ENTER hingga cell berada pada kode yang dicari.   
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Gambar 10. Tampilan aplikasi Find pada microsoft Excel  

 

3) Memasukan data pada kolom QF Sisa lembar print out kedalam kolom 

Toko pada program Microsoft Excel. 

4) Jika setelah menekan tombol ENTER ternyata muncul kalimat “Your 

Microsorf Office Excel can not find the data you are serching for” 

berarti kode tersebut tidak terdapat pada sheet tersebut atau kode yang 

buku yang dicari berbeda karena adanya kesalahan pada saat 

penginputan. Jika hal tersebut terji maka langkah selanjutnya adalah 

mencari dengan menggunakan formula judul buku dengan mengetiknya 

pada aplikasi Find kemudian kemudian ENTER. Setelah ditemukan 

judul yang sesuai, kode yang berbeda diberikan Comment dengan 

- mengklik kanan pada bagian yang akan diberi Comment, 

- memasukan kode buku yang sesuai dengan data yang tertera pada 

data stok Customers print out,  

- memberi warna pada bagian baris yang salah dengan memblok satu 

baris yang dimaksud dengan mengklik kanan, > memilih theme 

colours > memasukan jumlah stok bukunya. 
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Gambar 11. Pemberian comment dan warna pada data yang salah 

 

d) Mengecek kesesuaian data yang telah diinput 

          Setelah semua data stok buku di input, perlu adanya pengecekan 

ulang untuk memastikan bahwa tidak ada data yang telewat dengan 

menjumlahkan data stok yang telah diinput. Penjumlahan dapat dilakukan 

dengan memblok kolom yang akan di jumlahkan kemudian pilih Sum 

pada menu Home atau dengan menulis rumus “=sum(nomber1,..)”. 

 Apabila setelah dihitung ternyata jumlahnya berbeda, berarti ada 

kesalahan dalam penginputan atau terdapat data yang tidak terinput. Untuk 

mengatasinya perlu dilakukan pengecekan ulang dengan menggunakan 

aplikasi Find sampai ditemukan jumlah yang sesuai.  

  

5. Penyerahan Hasil Rekonsiliasi Ke Bagian FAC Pusat 

         Setelah semua data Customers telah disesuaikan, maka lagkah berikutnya 

adalah menyerahkan hasil rekonsiliasi kebagian Financial & Accounting Control 

(FAC). Data yang telah diserahkan akan diproses lebih lanjut untuk diambil 

keputusan berikutnya.  

 

 

 

Comment 
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D. Kegiatan lainnya 

          Selain melakukan penyesuaian atau rekonsiliasi data stok sebagai kegiatan 

utama Praktek Industri, ada pula kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan sealam 

melaksanakan praktek di PT Yudhistira Ghalia Indonesia (YGI). Ketatan tersebut 

meliputi pembuatan Nota Terima Konsinyasi, pembuatan Bukti Penerimaan dan 

Pengeluaran Bank serta kegiatan mengarsip dokumen.  

 

1. Membuat Nota Terima Konsinyasi  

             Konsinyasi adalah sistem penjualan dimana PT YGI menitipkan buku-

buku atau barang dagangnya ke Customers dengan ketentuan tertentu. Jika 

dalam jangka waktu yang telah ditentukan buku yang dititipkan tidak terjual 

maka akan dilakukan pengembalian barang ke PT YGI melalui kantor-kantor 

cabang yang ditempatkan di beberapa daerah pemasaran di Indonesia. 

Pengembalian barang dari Customers ini dinamakan Retur Konsinyasi. Sebagai 

pihak yang menerima retur ini, Perti & TB bagian cabang membuat Nota 

Terima Konsinyasi sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diterima.  

  Daftar retur buku untuk membuat Nota Terima Konsinyasi diperoleh 

dari Nota Retur yang diberikan oleh pihak Customers kepada sales saat 

pengembalian. Adapun pembuatannya yaitu pada program MIS dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a) Membuka program MIS 

           Membuka program MIS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

- yang pertama adalah dengan langsung mengklik dua kali shortcut 

yang yang terdapat pada deskstop kemudian memasukan username 

dan pasword. 

- Yang kedua dengan mengklik start lalau pilih pilih MIS kemudian 

memasukan username dan pasword yang diminta. 

b) Membuka form pembuatan nota terima konsinyasi 

Setelah program MIS tebuka langkah berikutnya adalah membuka 

form untuk membuat Nota Terima Konsinyasi mengklik Administrasi > 

Terima Konsinyasi yang berikutnya akan muncul tampilan seperti pada 
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gambar 12. Form ini terdiri atas kotak untuk nama Customer, cabang 

penerima, periode, disetujui oleh, pengirim, salesman, keterangan dan 

kolom untuk daftra buku. Kolom-kolom tersebut diisi berdasarkan Nota 

Retur yang diperoleh dari pihak Customers.  

 

Gambar 12. Tampilan form untuk membuat Retur barang atau 

Nota Terima Konsinyasi 

 

c) Membuka semua daftar penjualan buku 

Batasan jumlah barang yang dapat dibuat retur bergantung pada 

stok yang tersimpan pada data MIS. Jika data pada MIS lebih besar dari 

barang yang diretur maka pembuatan Nota Terima Konsinyasi 

memungkinkan untuk dilakukan, akan tetapi jika sebaliknya program MIS 

secara otomatis tidak akan bisa memprosesnya karena tidak ada stok. Oleh 

karena itu, untuk memastikan bahwa Nota retur dari Customers dapat 

dibuat Nota Terima Konsinyasi harus membuka daftar stok buku yang ada 

pada MIS. Adapun langkahnya sebagai berikut: 

- Memilih menu report stock & Transaksi 

- Mengisi tanggal awal transaksi tahun berjalan 

- Mengisi kode Customer dengan mengenter satu kali ketika kursor 

berada pada kolom Kode Customer. Setelah muncul tampilan Daftar 

Customer, selanjutnya menekan tombol F3 untuk mencari kemudian 

mengetik nama toko pada kolom paling atas lalu menekan ENTER 

dua kali. 
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- Setelah Kode Customer terisi selanjutnya mengklik OK 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Langkah membuka daftar buku customers 

 

d) Memindahkan data dari Nota Retur ke program Mis 

          Dalam memindahkan data Noata Retur kedalam MIS ada beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

- Melihat judul buku pada Nota Retur kemudian mencarinya pada 

Daftar Buku Customer Program MIS. 

- memilih nomor nota barang pada kolom Nota Kirim tampilan form 

Retur barang yang sesuai dengan nota buku yang ada pada daftar 

Buku 
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- memilih judul buku pada kolom Buku tampilan form Retur Barang

 

Gambar 14. Memilih nomor nota buku 

- mengisi jumlah buku yang dikembalikan pada kolom Eksemplar form 

Retur Barang. 

langkah-langkah diatas dilakukan sama untuk setiap buku hingga 

mencapai jumlah maksimal satu lembar retur. Adapun jumlah maksimal 

dalam satu lembar Retur Konsinyasi adalah 25 (dua puluh lilma) buku. 

Apabila telah selesai menginput, selanjutnya data disimpan dengan megklik 

Save kemudian mengklik New untuk membuat lembar baru. 

e) Mencetak hasil inputan setelah menyimpannya  

          Data yang telah disimpan selanjutnya dibuat sebagai data print out 

dengan langakah sebagi berikut: 

- Mengklik open kemudian memilih Rerieve untuk memunculkan data 

yang telah disimpan 

- mendrag data yang akan dicetak untuk membuka 

- mengklik print untuk mencetak.   

2. Membuat Bukti Penerimaan dan Pengeluaran Bank 

           Pengelolaan setoran uang Divisi Perguruan Tinggi (Perti) dan Toko 

Buku (TB) semuanya dilakukan dikantor pusat. Oleh karena itu pihak 

customers yang akan menyetor hasil penjualannya tidak melalui kantor cabang 

terlebih dahulu akan tetapi langsung menyetorkannya melui rekening BCA dan 

Mandiri divisi pusat. Sebagai bukti bahwa kantor pusat telah menerima setoran 
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dari customers maka perlu dibuat Lembar Bukti Penerimaan Bank dan Lembar 

Bukti Pengeluaran Bank untuk bukti pengeluaran. Adapun langkah-langkah 

pembuatannya adalah sebagai berikut: 

a) Memberi nomor transaksi 

Nomor transaksi diisi pada bagian pojok kanan paling atas pada 

lembar Penerimaan & Pengeluaran Bank. Pemberian nomor menggunakan 

stample khusus untuk nomor. Karena lembar bukti Penerimaan & 

Pengeluaran Bank ditulis menggunakan kertas NCR 3 lembar, maka 

stample diatur agar berubah saat penomoran yang ke Empat.  

b) Memindahkan data dari Buku Harian Bank  

 Memindahkan data dilakukan dengan menggunakan tulisan tangan. 

Karena kertas yang digunakan adalah kertas NCR, maka penulisan cukup 

pada kertas pertama saja. Adapun tahapan penulisannya adalah sebagai 

beriktu: 

1) mengisi bagian tanggal dengan melihat kolom tanggal pada Buku 

Harian Bank, 

2) mengisi nomor akun pada kolom No. ACC pada lembar Bukti. Data 

tersebut diambil dari kolom No. Rek pada Buku Harian Bank, 

3) mengisi kolom keterangan dengan melihat kolom uraian pada Buku 

Harian Bank,  

4) mengisi kolom jumlah dengan melihat kolom debit untuk lembar 

penerimaan dan kolom Kredit untuk lembar Pengeluaran Bank, 

5) merubah angka jumlah menjadi bentuk kalimat terbilang pada bagian 

Terbilang. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini merupakan contoh lembar 

Penerimaan Bank beserta keterangannya: 
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Gambar 15. Lembar Bukti Penerimaan Bank 

 

3. Mengarsip dokumen 

           Kegiatan mengarsip pada Divisi Perti dan TB PT YGI dilakukan untuk 

menyimpan data-data penting yang mungkin suatu saat akan dibutuhkan 

kembali. Dokumen tersebut dapat berupa surat-surat, bukti-bukti transaksi dsb. 

Dokumen yang akan diarsip biasanaya berupa dokumen yang sudah digunakan. 

Adapun sistem pengarsipan yang digunakan adalah sistem tanggal. Berikut 

langkah-langkah dalam pengarsipan yang dilakukan di Divisi Perti dan TB PT 

YGI: 

a) Menyortir dokumen yang akan diarsip 

Menyortir merupakan kegiatan memilih dokumen mana saja yang  

siap untuk diarsip. Kegiatan ini meliputi pemilahan, pengelompokan dan 

pemberian keterangan pada masing-masing dokumen yang akan diarsip. 

b) Memilih ordner yang sesuai dengan pembagian surat 

  Ordner-ordner pada Divisi Perti dan TB dibagi berdasrkan wilayah, 

subjek dan kronologi. Untuk ordner sistem wilayah dibagi bedasarkan 

daerah pemasaran. Untuk pembagian subjek dikelompokan berdasarkan 

jenis surat yang masuk atau keluar. untuk pembagian kronologi 

dikelompokan berdasarkan tahun pembuatan surat. Penentuan pemberian 

keterangan ordner disesuaikan dengan kebutuhan agar memudahkan pada 

saat pencarian. 

 

Nomor 

Di tulis tangan 
No Rekening 
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c) Membolongi kertas 

 Membolongi kertas dilakukan dengan mnggunakan alat 

pembolong kertas lubang dua. Agar lubang yang dihasilkan menjadi 

simetris, dokumen dilipat terlebih dahulu untuk menentukan titik 

tengahnya, hal ini dimaksudkan agar lebih rapih ketika dokumen diletakan 

pada ordner. Setelah ditemukan titik tengah kertas selanjutnya memasukan 

kertas pada pelubang kemudian menekan bagian atasnya. 

d) memasukan dokumen pada ordner 

Dokumen yang telah siap untuk diarsip selanjutnya dimasukan 

pada ordner. Pada umumnya dokumen pada satu ordner dibagi menjadi 

dua jenis yaitu surat dan dokumen lain. Untuk kronologi surat biasanya 

telah  berurut dengan sendirinya karena kegiatan pengarsipan dilakukan 

setap hari. 

e) Meletakan ordner pada filling cabinet 

Setalah dokumen disimpan kedalam ordner, selanjutnya diletakan 

pada filling cabinet. Langkah pertama adalah melihat keterangan yang 

terdapat pada bagian luar filling cabinet yang sesuai dengan jenis ordner. 

Selanjutnya meletakan ordner pada dalam filling cabinet. 

 

E. Pengetahuan dan keterampilan Baru yang Diperoleh 

 Setelah melaksanakan Praktek Industri di PT YGI ada banyak pengetahuan 

baru yang didapatkan diantaranya: 

1. mampu mengoprasikan alat-alat kantor seperti masin Foto copy dan mesin 

fax, 

2. dapat menjalankan program marketing information Sistem (MIS) terutama 

dalam pembuatan Retur Konsinyasi, 

3. memahami proses penjualan buku PT YGI ke customers serta pihak-pihak 

yang harus terlihat dalam proses tersebut, 

4. mengetahui istilah-istilah Akutansi baru terutama yang berkaitan dengan 

penjualan barang seperti rekonsiliasi atau penyesuaian data, konsinyasi atau 

penitipan barang dan istilah-istilah lainnya. 
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F. Hambatan dan cara mengatasinya 

 Ketika melaksanakan Praktek Industri di PT YGI tidak mendapatkan 

kesulitan yang berarti, hanyasaja pada saat pencarian data pada data Marketing 

Information Sistem (MIS) karena ada beberapa judul buku serta jumlah eksemplar 

yang tidak sesuai dengan data customers. Akan tetapi hal ini dapat diatasi dengan 

berkonsultasi pada rekan kerja yang sama-sama mengerjakannya. 

 

 

 

 

 

 


