
BABI 

PENDAHliLllAN 

1.1. Latar 8e\akang Praktek Kerja Magang 

DalmTI era globa1isasl. setlap pcrusahaan .. perusahaan baik menengah 

Inaupun besar bersaing benlpaya cara 1neningkatkan r\tYl7"",t 
VJIIL ..... l 

pcnjualan, maupun perbaikan dan sumber dava mmmslanya dan bagaimana 

meningkatkan kesejahteraan karya\Xiannya. Salah satu sarana dan cara 

meningkatkan kesejahteraan karyawan perusahaan adalah melalui koperasi 

perusahaan. Kelnajuan suatu perusahaan didukung oleh proses bisnis intemalnya 

terhadap pcningkatan kesejahteraan, dimana setiap karyawan diharapkan mampu 

lnelnenuhi kebutuhan hidupnya dengan cukup, lnelalui bantuan koperasi. 

N1enunlt iv1urti SUman1] & John Soeprihanto (2000 : 65) ~'Koperasi adalah 

saata perkulnpulan yang beranggotakan orang~orang atau badan 'I''3Tln
_VUIIE 

memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama 

secara kekeiuarga..~n, InenjaJankan usaha untuk lnelnpeninggi kesejahteraan 

jaslnanlah para anggotanya.'~ 

j\dapllJ1 beberapa pnnSlp koperasi yang berlaku dl PT. U1\A 
J. J.~ v 1. Salnpoen1a 

antara lain: 

a. !(eanggotaan bersifat stIka rela dan terbuka. 

b. Partisipasi ekonomi anggota 

Kerja salna antar koperasi 
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Bidang usaha Pokok Koperasi PT. HM Salnpoema adalah : 

a. Unit simpan pinjam, yang dikelo!a secm"3 terpisah dari unit usaha lain. 

b. Unit pertokoan, ya.~g Jnelayani pengadaan dan penjualan kebutuhan 

anggota dan non anggota 

c. Usahajasa lainnya. 

Selain usaha pokok tersebut yang diharapkan dapat tnenunJang usaha 

lairu'1ya yaitu sebagai lnitra kerja dalam rangka pengadaan penyaluran barangi 

Jasa bagi pemsa.i.aan dan atau kopcrasi lain, maka pillak kopcrasi bekerja sarna 

dengan pihak lain seperti 

PT. Telkom I'vlemberikan fasllitas Jasa usaha \Vartel dj Koperasi PT. H!\1-

Sampoe-ma. 

PT. Panasoruc Gobel: Kopcrasi PT. H~v1 Sampocma berperan aktif dalam 

hal memasarkan produ ... '< Panasonic. 

A.dapun upaya kegiatan yang dilakukan koperasi karya\van Sampoema 

unit pelayanan taman Sampuma dalmn memberikan layanan kepada anggotanya, 

diantaranya penjualan sccara kredit dan tunaL Transaksi pcnjualan kredit ter:jadi 

jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atan 

penyerahan jasa ya..~g perluasannya dalam jangka \vaktu tertentu dan keglatan 

penjualan secara kredit lnl ditangaJli oleh penlsahaan Inelalul departemen 

aktmtansi. Dalam transaksi penjualan tunai, barang/ jasa yang diserahkan oleh 

perusahaan kepada pembeli secara ttmai yang ditangani oleh perusahaan melalui 

departemen akuntansi. 
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Dalain pclaksanaan pcnjualan kredit yang dilaktlkan olch }":'opcrasi 

karyawan PT. HM Sampoema mempunyai resiko. Untuk memperkeci! resiko 

keru~~an akibat piutang tldak tertaglh. Inaka setlap penjualan kredlt bagi anggota 

akan dllakukan pelTIotongan gaJl bulanan. Dalaln hal pelnberian kredit ini harus 

inCBlpcrhatikan pula plafon kredit ataH batas krcdit InaksiIllulll dali InasIng-

Inaslng anggota. 

Oi koperasi karyav;an Talnan Smnpoema Inenganut slstelll penjualan 

kredit dilnana anggota atau karja\-van koperasl PT , . H:vl Smnpoema tersehut 

dibcrikan kcsetnpatan waktu secara pribadi dalam SeiTIlnggu sekah untuk 

Inelnbay'ar ataupun lnengangsur. atau dilakukan pe.1TIotongan gaJl bjJa tidak 

dipenuhi. /\danya sisteln pelunasan piutang ini sangat rentan terhadap kecurangan 

Inauplm kesalahan yang Inenyangkut dengan banyak plhak dan banyak faktor. 

Plhak-pihak tcrscbut antara lain adalah pelanggan. bagian otorisasi, ba!;--ian 

pencatatan akuntansj dall bagian kasir. Dari pihak-pihak tersebut Inelllungkinkan 

adanya tindakan-tlndakan yang akan Inerugik.an perusahaan. 

1.2. Tl1Jl1Al\" PR<\KTEK KERJA MAGANG 

i~~dapun tujuan praktek keIja lllagang di l':'operasi Karya\van Tmnan Hi\1 

Salnpoen1a adalah sebagai berikut 

1. Untuk tnelnberikan dan Ineningkatkan pengetahuan. sikap kerja. dan 

pengalaman kczia mahasiswa dibidang Sistem dan prosedur khususnya 

Penyusunan SistelTI dan Prosedur Operasional. 
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') Untuk membekali pribadi penulis laporan dengan pcngctahuan, sikap kezia 

'l 
J. 

dan pengalaman kerja di bidang Sistem dan Prosedur khususnya 

Penyusunan Sistem dan Prosedur Operasional. 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada koperasi PT. 

HM Sampoerna atas hambatan-hambatan atau permasalahan yang dihadapi. 
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