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ABSTRAK 

 

Ahmad Fitrah 8105118058. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada bagian 

Kepegawaian dan Keuangan Umum PT. Parama Indo Boga. Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta. Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dibuat sebagai 

gambaran hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama PKL dengan tujuan untuk 

memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana 

Pendidikan.Beralamat di Mampang Prapatan No. 100 Pancoran Kecamatan 

Pancoran, Bagian Kepegawaian dan Keuangan Umum merupakan bidang yang 

mengurus tentang keuangan dan perekrutan pegawai perusahaan. Praktik Kerja 

Lapangan dilaksanakan selama satu bulan yang dimulai sejak tanggal  1 Agustus 

2016 s.d. 26 Agustus 2016 dengan 5 hari kerja, Senin-Jum’at pada pukul 10.00-

19.00 WIB. Pada bagian kepegawaian dan keuangan umum ini, praktikan 

melakukan penginputan pembelian bahan baku restoran, pengecekan invoice 

yang telah dibayarkan kepada supplier, penginputan inventory akhir dan 

pengecekan kesesuaian daftar piutang yang belum dibayarkan. Selama 

pelaksanaan PKL, praktikan dibimbing oleh Ibu Lina Fauziyah selaku staff 

Keuangan. Meskipun dalam melaksanakan PKL terdapat beberapa kendala yang 

sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar dan berhasil 

dengan cukup baik. Praktikan dapat mengetahui kinerja bagian kepegawaian dan 

keuangan umum baik mengenai kepegawaian, maupunn keuangan perusahaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ( IPTEK ) yang 

semakin canggih, menuntut setiap individu untuk selalu mengembangkan 

dirinya agar mempunyai keterampilan dan kompetensi yang memadai untuk 

bersaing secara global.  

Persaingan dunia kerja yang semakin ketat, menuntut mahasiswa untuk 

memiliki kemampuan yang baik sesuai dengan dibidangnya masing – masing 

sehingga mereka tidak tertinggal dengan yang lain. Setiap Universitas 

tentunya menginginkan lulusannya menjadi yang terbaik, memiliki 

kompetensi, dan daya saing tinggi di dalam dunia kerja. Hal itu dapat 

dikembangkan bukan hanya melalui proses pembelajaran didalam kelas tanpa 

adanya penerapan ilmu yang di pelajari didalam lingkungan kerja, 

semaksimal apapun seseorang mempelajari teori tanpa mempraktikannya 

maka tidak bisa dijamin orang tersebut memiliki kemampuan yang baik di 

dunia kerja. 

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Universitas Negeri Jakarta 

mempunyai peranan penting untuk mencetaktenaga yang ahli dan berkualitas. 

Setiap lulusan diharapkan memiliki bekal untuk bersaing dalam dunia 

kerja.Bekal tersebut dapat diperoleh melalui buku – buku, pengalama – 
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pengalaman yang dialami mahasiswa, salah satu pengalaman tersebut melalui 

praktik kerja nyata di dunia industri.Pengalaman yang diperoleh agar 

mahasiswa dapat mengetahui kondisi nyata lingkungan kerja, selain itu 

mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapat di kampus. 

Universitas Negeri Jakarta mewajibkan kepada seluruh mahasiswanya untuk 

melaksanakan kegiata Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan kebutuhan 

jurusan.Sebagai fakultas Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta, mewajibkan 

mahasiswanya untuk melaksanakan praktik kerja lapangan dibidang yang 

berhubungan dengan program studi mereka masing – masing.Dengan 

demikian diharapkan mahasiswa dapat lebih mengetahui, mengenal, berlatih, 

menerapkan ilmu yang diperoleh ke dalam dunia kerja, serta mempersiapkan 

diri untuk memasuki dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi. Selain 

itu, dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan dapat menjalin 

hubungan baik antara pihak Universitas dengan pihak instansi/dunia kerja, 

sehingga selain menjadi refrensi untuk mahasiswa generasi selanjutnya, 

kerjasama ini dapat mempermudah lulusan UniversitasNegeriJakarta dalam 

mencari pekerjaan. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Berdasarkan laporan latar belakang PKL diatas, adapun maksud 

dilaksanakannya PKL adalah : 

1. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan bidang pendidikannya. 
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2. Mempelajari bidang kerja  pada tempat praktikan PKL yakni pada Bagian 

Keuangan PT. Parama Indo Boga. 

3. Mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dalam dunia 

kerja yang sesungguhnya.  

4. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja, untuk menghadapi 

lingkungan dunia kerja yang sesungguhnya. 

 Sedangkan tujuan dilaksankannya PKL adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh wawasan tentang bidang kerja yang ada di lingkungan 

kerja nyata.  

2. Menambah pengalaman praktikan dan memperkenalkan praktikan akan 

dunia kerja sebagai bekal setelah lulus kuliah.  

3. Mengasah kemampuan yang dimiliki agar sesuai dengan tenaga kerja yang 

dibutuhkan.  

4. Melatih disiplin, kerja sama, dan tanggungjawab dalam melaksanakan 

tugas agar menjadi lulusan yang siap terjun ke dunia kerja.  

5. Mendaptkan bahan untuk dijadikan laporan hasil PKL. 

6. Praktikan memperoleh pengalaman berharga dengan learning by doing 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa manfaat bagi 

pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat tersebut adalah : 

 

 



4 

 

1. Bagi praktikan  

a. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka 

penyusunan tugas akhir untuk menyelesaikan program strata 1 (S1). 

b. Sarana untuk mengaplikasikan kemampuan dan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan untuk diterapkan dalam 

pelaksanaan kerja.  

c. Sarana belajar untuk memperoleh pengetahuan baru yang tidak 

diajarkan dalam dunia perkuliahan dan pengetahuan-pengetahuan 

umum lainnya terkait dengan instansi pemerintahan tempat praktikan 

melaksanakan PKL.  

d. Sarana menggali informasi-informasi tentang dunia kerja.  

e. Sarana melatih dan mempersiapkan diri untuk terjun dalam dunia kerja.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  

a. Menjalin kerjasama dan mendapatkan umpan balik untuk 

menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan di lingkungan 

instansi/perusahaan sehingga dapat mewujudkan konsep link and match  

dalam meningkatkan kualitas layanan bagi dunia kerja. 

b. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 

instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia 

kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi khususnya.  

c. Mengetahui kemampuan yang dimiliki setiap mahasiswa dalam 

menerima pengetahuan dan pengaplikasiannya.  
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3. Bagi Instansi  

a. Instansi dapat melakukan tanggungjawab sosialnya karena telah 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan PKL.  

b. Terjalin hubungan baik dan harmonis dengan pihak 

UniversitasNegeriJakarta.  

c. Instansi dapat terbantu dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai 

dengan waktu yang ditetapkan bahkan dapat terselesaikan dengan lebih 

cepat.  

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di sebuah instansi pemerintahan yakni Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum ( Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan ). Berikut ini adalah identitas lengkap tempat pelaksanaan PKL : 

Nama Instansi : PT. Parama Indo Boga 

Alamat  : Jl. Mampang Prapatan 100 Gedung Graha Mampang Lt. 3, 

Jakarta Selatan 

No. Telepon : 021-7829247/081362322648 

Website : - 

Tempat PKL : Bagian Keuangan PT. Parama Indo Boga 
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Alasan praktikan melaksanakan PKL pada Bagian HRD dan Administrasi 

Umum dikarenakan sebagai sarana yang tepat untuk pengimplementasian 

pengetahuan yang dimiliki, dan pada Bagian HRD dan Administrasi Umum 

ini mengurusi bagian kepegawaian, keuangan, sehingga praktikan dapat 

memperoleh pengetahuan baru serta dapat membandingkan antara materi 

yang didapat saat kualiah dengan penerapannya di dunia industri khususnya 

lembaga pemerintahan. 

1. Tahap Persiapan  

Persiapan PKL dimulai sejak bulan Mei. Pada tahap ini praktikan 

melakukan pencarian tempat PKL dari satu perusahan ke perusahaan lain. 

Setelah mendapatkan tempat tujuan PKL sekitar bulan Agustus, praktikan 

membuat surat permohonan PKL ke Biro Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan (BAAK) berdasarkan surat pengantar dari Bagian 

Administrasi Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi. Saat surat PKL selesai, 

praktikan mengajukan surat permohonan PKL tersebut ke Bagian 

keuangan PT. Parama Indo Boga. Pada bulan Juli, praktikan mendapatkan 

jawaban dari pihak instansi bahwa praktikan diizinkan untuk 

melaksanakan PKL di instansi tersebut pada Bulan Agustus 2016. 

2. Tahap Pelaksanaan  

  Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 1 Agustus 2016 s.d. 

26Agustus 2016 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jum’at), jam kerja dari 

pukul 10.00 s.d. 19.00 WIB. Ketentuan PKL pada PT. Parama Indo Boga 

yaitu : 
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Masuk Kerja : 10.00 WIB 

Istirahat  : 12.00-13.00 WIB 

Pulang    : 19.00 WIB                  

3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

a. Praktikan mulai menyusun laporan PKL pada bulan Agustus 2016 

sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana 

Pendidikan. Penulisan dimulai dengan mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan terkait dengan proses penulisan dan merealisasikannya 

dalam penulisan laporan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

A. Sejarah PT. Parama Indo Boga 

Berawal dari kesuksesan yang di peroleh oleh Mr. Ito Takeshi dalam 

merintis usaha di Jepang, kemudian banyaknya relasi diberbagai Negara 

termasuk Indonesia dan melihat bahwa di Indonesia sedang popular dengan 

makanan khas Negara Jepang. Hingga akhirnya Mr. Ito Takhesi bersama 

dengan Bapak Bambang Tri Waluyo (salah satu teman kuliah semasa di 

Jepang yang telah lebih dahulu mendirikan usaha) mengundang donator dari 

Jepang untuk berinvestasi mendirikan usaha di Indonesia. 

Pada tahun 2010, awal berdirinya usaha restoran ramen dengan nama 

Niku – niku Udon yang beralamat di pusat perkantoran Citywalk, dengan 

nama perusahaan PT. Parama Indo Boga yang beralamat : 

Alamat Kantor  : Jalan Mampang Prapatan 100, Graha Mampang 

Lantai. 3 

Kelurahan  : Mampang Prapatan 

Kecamatan  : Pancoran 

Pada tahun 2014, PT. Parama Indo Boga meluaskan usahanya dengan 

bekerja sama dengan Eat & Eat yang telah membuka Japanese Ramen di 
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beberapa mall di Jakarta diantaranya, Mall Pejaten Village, Mall Kota 

Kasablanka, Mall Gandara City, FX Sudirman, Mall Kelapa Gading, 

sedangkan untuk Mall One Belpark, Bassura baru dibuka pada tahun 2016. 

1. VISI dan MISI PT. Parama Indo Boga 

Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman 

dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan tersebut. Dengan adanya visi 

dan misi kegiatan opersional perusahaan menjadi lebih terarah dan 

memotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. 

V I S I 

“Menjadikan PT. Parama Indo Boga sebagai restoran Terbaik, berkualitas, 

dan terpercaya”. 

M I S I  

2. Meningkatkan mutu dan kualitas rasa. 

3. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. 

4. Menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk menjadikan cerminan 

menjadi lebih baik. 

5. Mengelola usaha secara professional dan memberdayakan karyawan 

dengan menerapkan prinsip “Good Corporate Governance” 

 

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar tiap serta posisi 

yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan 
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operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
1
Struktur 

organisasi menjelaskan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan 

koordinasikan secara formal.
2
.Struktur organisasi PT. Parama Indo Boga 

sebagai berikut : 

1. Manajer Keuangan dan Umum 

a. Bagian Akuntansi 

Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan 

keuangan di PT Parama Indo Boga. Untuk melaksanakan tugas bagian 

keuangan menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan dan penyusunan 

laporan keuangan.  

b. Bagian Kepegawaian (HRD) dan Keuangan 

Bagian kepegawaian berkewajiban melaksanakan pengelolaan urusan 

kepegawaian di lingkungan perusahaan. Untuk melaksanakan 

kewajiban sebagaimana dimaksud, bagian kepegawaian melaksanakan 

tugas: 

1. Merekrut, mempertahankan dan mengembangkan sumber daya 

manusia. 

2. Pelaksaan urusan Pembayaran Supplier. 

3. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan. 

                                                           
1
 Pengertian Struktur Organisasi, http://rynaldi-dwitama.blogspot.com. (Diakses tanggal 

18/9/2016) 
2
 Struktur Organisasi, http://id.m.wikipedia.org. (Diakses tanggal 18/9/2016) 

http://rynaldi-dwitama.blogspot.com/
http://id.m.wikipedia.org/
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4. Memeriksa absensi seluruh karyawan serta menyediakan lembar 

administrasi karyawan. 

5. Melakukan pembayaran gaji untuk karyawan . 

6. Memberikan hukuman bagi karyawan yang melanggar aturan. 

2. Bagian Lapangan 

Bagian lapangan berkewajiban melayani konsumen restoran dalam 

menyajikan hidangan. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana 

dimaksud, bagian lapangan melaksanakan tugas: 

a. Memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. 

b. Memberikan kualitas masakan yang terbaik dan tidak 

mengecewakan konsumen. 

c. Menciptakan lingkungan restoran yang bersih dan 

nyaman. 

1. Keadaan Sumber Daya Manusia 

PT. Parama Indo Boga terdiri dari Presiden Direktur, Direktur Utama, 

Bagian Keuangan dan Akuntansi. Jumlah pegawai di PT. Parama Indo Boga 

sebanyak dua puluh tiga orang dengan perincian sebagai berikut : 

1. Jumlah pegawai restoran sebanyak 28 Orang 

2. Jumlah pegawai administrasi sebanyak 4 Orang. 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

  Restoran ini dibentuk dengan tujuan memperkenalkan kepada masyarakat 

Indonesia cita rasa masakan khas dari Jepang. Selain itu, dengan dibuatnya 
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restoran ini di Indonesia memiliki harapan agar bisa membesarkan 

perusahaannya ke dunia Internasional. Perusahaan ini memiliki kegiatan umum 

yang dilakukan perusahaan ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagian Akuntansi 

 Bagian ini melakukan ini memiliki kegiatan melakukan sebagai berikut : 

a. pencatatan inventory atas bahan baku yang digunakan oleh 

tenant/restoran, yang dimana faktur dari setiap tenant/restoran 

dikumpulkan dan di input kedalam sistem sehingga pada akhir 

bulan dapat terlihat dengan jelas bahan baku yang di gunakan 

selama satu bulan.  

b. Selain itu, tugas dari bagian akuntansi ini adalah membuat laporan 

keuangan dan bentuk laporan laba/rugi setiap tenant/restoran. 

Laporan laba rugi yang dibuat secara terpisah ini bertujuan untuk 

mengetahui setiap pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan 

oleh setiap restoran selama satu bulan sehingga dapat terlihat pula 

untung dan rugi yang dihasilkan setiap tenant/restoran setiap 

bulannya. 

c. Melakukan perbandingan pemakaian bahan baku setiap bulannya 

dan melakukan analisis tenant/restoran dalam jangka panjang 

berdasarkan laba/rugi yang diperoleh setiap bulannya 

d. Melakukan analisis cost food yang dikeluarkan oleh 

tenant/restaurant guna meminimalisir tingkat kecurangan yang 

dilakukan oleh staff tenant/restoran 
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2. Bagian Kepegawaian (HRD) & Finance 

Pada bagian finance/keuangan didalam perusahaan ini bertugas 

sebagai berikut : 

a. Melakukan perekrutan pegawai tenant/restoran 

b. Melakukan pengorderan bahan baku kepada supplier untuk di 

antarkan ke tenant/restoran. 

c. Melakukan pengecekan kesesuaian faktur dengan orderan 

tenant/perusahaan. 

d. Melakukan penginputan data supplier yang masih harus di bayar 

kedalam sistem supplier list agar tidak terjadi lebih atau kurang 

bayar. 

e. Melakukan pembayaran kepada pihak supplier sesuai dengan faktur 

yang diterima oleh restaurant/tenant. 

f. Melakukan pemeriksaan kembali ke sistem supplier list atas 

permbayaran yang telah dilakukan. 

g. Menghitung gaji pegawai dan melakukan pembayaran gaji 

pegawai. 

3. Staff Tenant/Restoran 

Pegawai restoran adalah bagian yang paling inti melayani 

pelanggan, maju tidaknya sebuah restoran menjadi salah satu 

tanggung jawab penting bagi pegawai restoran. Pelayanan yang 

baik dan kualitas rasa yang enak menjadikan dasar utama untuk 
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mengundang pelanggan berkunjung kembali. Tugas dari pegawai 

tenant/restoran ini sebagai berikut : 

1. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan 

2. Menyediakan pesanan dengan rasa yang baik, enak, dan 

tampilan yang menarik. 

3. Memasak sesuai dengan standar operational prosedur yang 

telah ditetapkan. 

4. Menerima kritik dan saran dari pelanggan tentang kualitas 

sajian pesanan. 

5. Menciptakan lingkungan tenant/restoran yang bersih, higinies, 

dan rapi.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

 

A. Bidang Kerja 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) belangsung selama satu bulan, yaitu terhitung 

sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016.Selama PKL 

di PT. Parama Indo Boga, praktikan dituntun untuk selalu disiplin dan 

tanggungjawab atas setiap tugas yang diberikan. 

Pada kegiatan tersebut, praktikan ditempatkan di bagian keuangan dan Umum 

yang terdiri dari bagian HRD dan Keuangan. Bagian keuangan terdiri dari 1 

orang kepala yang membawahi 1 orang staff akuntansi yang bertugas 

mencatat setiap pengeluaran petty cash dari setiap restoran, membuat laporan 

inventory setiap bulan, membuat laporan keuangan perusahaan. 1 orang staff 

Kepegawaian dan keuangan yang bertugas merekrut pegawai restoran, 

mencatat faktu yang harus dibayar, melakukan pembayaran supplier, 

menghitung gaji dan melakukan pembayaran gaji.  

B. Pelaksanaan Kerja 

Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 1 bulan dimulai 

tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan 26 Agustus 2016. Kegiatan PKL ini 
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dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di PT. Parama Indo Boga 

yaitu Senin – Jum’at dengan waktu kerja pukul 10.00 – 19.00 WIB. 

Pada hari pertama pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan 

diberikan gambaran tentang PT. Parama Indo Boga, mulai dengan struktur 

keuangan dan tugas karyawan secara umum, mengenal lingkungan sekitar 

dan diperkenalkan kepada setiap bidang yang terdapat di lingkungan kantor. 

Adapun kegiatan yang praktikan lakukan selama melaksanakan praktik kerja 

lapangan di PT. Parama Indo Boga sebagai berikut : 

1. Input faktur pembelian restoran 

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang restoran, maka akan adanya 

transaksi pembelian bahan baku baik yang dibeli dari pemasok bahan baku 

maupun faktur pembelian yang diperoleh dari pasar atau supermarket yang 

akan digunakan untuk aktivitas pembuatan menu makanan yang tersedia. 

Sehingga Perusahaan mengumpulkan faktur – faktur tersebut dan 

menginputnya kedalam sistem. Hal ini dilakukan perusahaan untuk 

mengetahui biaya yang telah dikeluarkan selama satu bulan. Dengan 

adanya pengecekan ini perusahaan dapat mendeteksi perusahaan mana 

yang mengeluarkan biaya paling banyak setelah dibandingan dengan 

penjualan yang diterima oleh perusahaan setiap bulannya. 
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Sumber : Diolah Oleh Penulis 

Gambar III.1 

Aplikasi Input Food 

 

2. Membuat laporan persediaan bakan baku (inventory) 

Setelah faktur pembelian di input ke dalam sistem dengan periode satu 

minggu sekali, maka pada akhir bulan pegawai akan mendapatkan rekapan 

bahan baku dari pegawai restoran yang kemudian rekapan tesebut di input 

kembali ke dalam sistem. Setelah proses penginputan selesai, maka akan 

terlihat dengan jelas biaya yang dikeluarkan oleh setiap restoran. 

 
Sumber: Diolah Oleh Penulis 

Gambar III.2 

Aplikasi Report Food 
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3. Input data pemasok ke dalam daftar pemasok yang masih harus dibayar 

Setiap restoran dalam mengolah menu makanan akan mendapatkan bahan 

baku dari pemasok maupun beli secara tunai di pasar tradisional dan pasar 

modern terdekat. Setiap bahan baku yang diperolah dari pemasok adalah 

tagihan yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan termin 

pembayaran yang telah disepakat. Sebagai bukti pembelian produk, maka 

perusahaan mendapatkan copy faktur dari pihak pemasok yang kemudian 

copy faktur ini di input oleh praktikan ke dalam daftar pemasok yang 

masih harus dibayar. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengetahui 

jumlah utang kepada pemasok. Selain itu, dengan adanya daftar ini 

perusahaan lebih mudah medeteksi faktur yang masih menjadi utang 

perusahaan sehingga meminimalisir terjadinya lebih bayar atau kurang 

bayar terhadap pemasok. 

 
Sumber: Diolah Peneliti 

Gambar III.3 

Aplikasi Supplier List 
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4. Mengecek dan stampel faktur yang telah dilunasi oleh perusahaan 

Selain menginput faktur yang masih menjadi utang perusahaan, praktikan 

juga melakukan pecekan, menyetempel dan memberikan tanggal 

pembayaran setiap faktur yang telah dibayar oleh perusahaan. Pengecekan 

tersebut dilakukan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli. 

5. Menghitung absen karyawan restoran 

Setiap karyawan perusahaan diberikan daftar hadir dengan bentuk 

tempcard sehingga setiap tanggal 21 setiap bulan, pegawai perusahaan 

mengunjungi restoran untuk mengambil absen tersebut dan melakukan 

penghitungan atas kehadiran pegawai selama satu bulan. Dalam hal ini 

praktikan hanya sekedar membantu dalam menghitung kehadiran pegawai 

sedangkan untuk penghitungan gaji dilakukan oleh karyawan. 

6. Input Data Penjualan Restoran 

Setiap Hari Restoran Niku – Niku Udon akan melaporkan data penjualan 

yang di print dari POS restoran, selain itu karyawan juga akan print out 

settlement dari mesin EDC yang kemudian dilampirkan kedalam catatan 

mereka. Laporan penjualan tersebut setiap harinya praktikan input 

kedalam sistem penginputan untuk mengetahui pendapatan restoran 

tersebut. 
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Sumber Diolah Oleh Penulis 

Gambar III.4 

Aplikasi Sales dan CC 

 

 

 

C. Kendala yang Dihadapi 

1. Naik turunnya motivasi dan semangat praktikan dalam melaksanakan 

kegiatan PKL. 

2. Dalam menginput bukti faktur pembelian yang diperoleh dari restoran 

praktikan merasa agak sedikit bingung dan sangat hati – hati dalam 

penginputannya, dikarenakan untuk menghidari terjadinya salah input 

terutama dalam penginputan satuan kilogram, gram, dan liter. Apabila 

penginputan satuan berat tersebut salah makan akan berpengaruh 

kepada laporan inventory sehingga berpengaruh pula kepada laporan 

biaya yang dikeluarkan perusahaan. 

3. Suasana lingkungan yang baru dirasakan praktikan, sehingga praktikan 

cukup canggung dengan pegawai di perusahaan tersebut. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

1. Praktikan melakukan pendekatan kepada karyawan, dan aktif 

berkomunikasi. Misalkan bertanya tentang perusahaan, bidang – 

bidang yang ada sehingga suasana dapat mencair.  

2. Praktikan mencoba aktif menanyakan perbantuan pekerjaan kepada 

semua pegawai untuk memberikan pekerjaan apapun baik yang 

berhubungan dengan bagian keuangan dan umum maupun tidak. 

Sehingga praktikan tidak terpaku pada satu pegawai saja, agar 

praktikan memiliki kegiatan dalam pelaksanaan PKL tersebut. 

3. Mendengarkan dengan cermat setiap instruksi yang diperitahkan 

kepada praktikan, dan mengerjakan dengan teliti dan hati – hati setiap 

tugas yang diberikan kepada praktikan untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu sarana yang diberikan 

oleh pihak Universitas untuk memperkenalkan peserta didik terhadap dunia 

kerja yang nyata sehingga mereka siap untuk terjun ke dunia kerja setelah 

lulus. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Parama Indo 

Boga pada Bagian Keuangan dan Umum selama 1 bulan mulai tanggal 1 

Agustus 2016 – 26 Agustus 2016. Waktu kerja dimulai pada pukul 10.00-

19.00 WIB. 

Selama pelaksanaan PKL, praktikan memperoleh banyak pengetahuan 

khususnya prosedur. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan setelah 

melaksanakan PKL:  

1. Mampu menginput faktur pembelian restoran ke dalam sistem 

2. Mampu Membuat laporan persediaan bakan baku (inventory) 

3. Mampu Input data pemasok ke dalam daftar pemasok yang masih harus 

dibayar  

4. Mampu Mengecek dan stampel faktur yang telah dilunasi oleh perusahaan 

5. Mampu Menghitung absen karyawan restoran 

6. Mampu mengarsip tagihan sewa bayar restoran 
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Selama melaksanakan PKL, praktikan mendapat bimbingan dari karyawan 

bagian keuangan dan umum sehingga memudahkan praktikan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan. Praktikan juga dapat mempelajari 

lingkungan dunia kerja yang sangat berbeda dengan lingkungan kelas 

sehingga praktikan membiasakan diri menghadapi lingkungan kerja. Dalam 

melaksanakan tugas yang diterima praktikan dibutuhkan kehati-hatian, 

kedisiplinan, dan kesabaran yang tinggi agar hasil yang diperoleh maksimal, 

akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pengalaman selama menjalani Praktik Kerja Lapangan, 

praktikan memiliki beberapa saran yang kiranya dapat membantu dalam 

pelaksanaan PKL kedepannya agar lebih baik lagi. Adapun saran yang dapat 

praktikan berikan adalah:  

Bagi mahasiswa yangakan melaksanakan PKL 

 Mencari tempat PKL yang sesuai dengan bidang pendidikan jauh 

sebelum dilaksanakannya PKL, melakukan survey sebelum surat 

permohonan izin dibuat dan memastikan tempat tersebut dapat 

menerima mahasiswa untuk PKL.  

 Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam pelaksanaan PKL. 
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 Carilah tempat PKL dengan cermat sehingga ketika sudah tepat pada 

waktu PKL, mahasiswa tidak perlu sulit mencarinya. Karena semakin 

menjelang bulan PKL sebagian perusahaan sudah terisi penuh. 

 Melaksanakan setiap tugas yang diberikan dengan penuh tanggung 

jawab dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

atau instansi tempat pelaksanaan PKL agar menjaga nama baik 

Universitas.  

 Menjalin hubungan baik dengan para pegawai di tempat PKL agar 

dapat memperoleh informasi dan pengetahuan yang banyak terkait 

dengan bidang kerja yang sedang dilakukan.  

Bagi Universitas 

 Menjalin hubungan baik dengan instansi/perusahaan agar menjadi 

refrensi bagi lulusan untuk mencari pekerjaan. 

Bagi pihak instansi 

 Berikanlah penugasan kepada setiap peserta PKL yang sedang 

melaksanakan PKL di Instansi tersbut. 

 Berikan bimbingan kepada mahasiswa agar mereka menjadi 

semangat dalam melaksanakan PKL. 
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LAMPIRAN 
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Lampiran 1 Surat Pengajuan PKL 
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Lampiran 2 Surat Keterangan PKL 



29 
 

 

Lampiran 3 Log Harian 

Log Kegiatan Harian 

Praktik Kerja Lapangan 

Periode : 01 Agustus s.d 26 Agustus  2016 

Nama  : Ahmad Fitrah 

No. Reg : 8105118058 

Program Studi : Pendidikan Ekonomi  

Konsentrasi  : Pendidikan Akuntansi 

 

No Hari dan Tanggal Kegiatan 

1 Senin, 1 Agustus 2016  Perkenalan kepada karyawan seluruh 

karyawan perusahaan. 

 Mempelajari prosedur kerja perusahaan. 

2 Selasa, 2 Agustus 2016  Mengurutkan faktur berdasarkan 

tanggal faktur 

3 Rabu, 3 Agustus 2016  Mempelajari cara input faktur restoran 

4 Kamis,4 Agustus 2016  Mempelajari cara input inventory dan 

dan membuat laporan inventory atas 

faktur restoran 

5 Jum’at, 5 Agustus 2016  Berkenalan dengan karyawan restoran 

Niku Niku Udon 

6 Senin, 8 Agustus 2016  Melakukan input faktur restoran ke 

dalam sistem 

7 Selasa, 9 Agustus 2016  Melakukan input faktur restoran ke 

dalam sistem 

8 Rabu, 10 Agustus 2016  Melakukan input faktur restoran ke 

dalam sistem 

 Menginput daftar inventory bulan 

sebelumnya kedalam sistem 

9 Kamis, 11 Agustus 2016  Melakukan input faktur restoran ke 

dalam sistem 

 Menginput daftar inventory bulan 

sebelumnya kedalam sistem 

10 Jum’at, 12 Agustus 2016  Melakukan input faktur Agustus ke 

dalam sistem 

11 Senin, 15 Agustus 2016  Melakukan input faktur Agustus ke 

dalam sistem 
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12 Selasa, 16 Agustus 2016  Melakukan input faktur Agustus ke 

dalam daftar utang pemasok 

 Mengarsip setiap faktur yang telah di 

input sesuai dengan perusahaan 

pemasok 

13 Rabu, 17 Agustus 2016  Melakukan input faktur Agustus ke 

dalam sistem 

 Merapikan arsip faktur selama 3 bulan 

14 Kamis, 18 Agustus 2016  Merapikan arsip faktur selama 3 bulan 

15 Jum’at, 19 Agustus 2016  Merapikan arsip faktur selama 3 bulan 

16 Senin, 22 Agustus 2016  Melakukan input faktur Agustus ke 

dalam sistem 

17 Selasa, 23 Agustus 2016  Melakukan input faktur Agustus ke 

dalam sistem 

18 Rabu, 24 Agustus 2016  Melakukan pengecekan tagihan yang 

telah dibayarkan oleh perusahaan 

19 Kamis, 25 Agustus 2016  Menghitungan Absen karyawan 

restoran 

20 Jum’at, 26 Agustus 2016  Perpisahan bersama pegawai dan 

Direktur Utama PT. Parama Indo Boga 
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Lampiran 4 Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 5 Penilaian PKL 
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Lampiran 6 Copy Faktur Penjualan Dari Dari Pemasok 
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Lampiran 7 Sistem Rekap Hutang untuk Pemasok 
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Lampiran 8 Faktur Penjualan Cash 
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Lampiran 9 Aplikasi Input Data Faktur 
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Lampiran 10 Faktur yang Telah Dicek Pembayaran 
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Lampiran 11 Kertas Inventory 
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Lampiran 12 Absensi Karyawan 
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Lampiran 13 Data Penjualan Per hari 
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Lampiran 14 Print Out Settlement Mesin EDC 
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Lampiran 15 Aplikasi Data Penjualan Harian 
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Lampiran 16 Jadwal Kegiatan PKL 

JADWAL KEGIATAN PKL 

FAKULTAS EKONOMI UNJ - TAHUN AKADEMIK 2015/2016 

        
No BULAN KEGIATAN JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 

1 Pendaftaran PKL             

2 

Kontak dengan 

Instansi/Perusahaan untuk 

Penempatan PKL             

3 

Surat Permohona PKL ke 

Instansi/Perusahaan             

4 

Penjelasan Umum tentang PKL 

kepada Semua Program Studi             

5 

Pembukaan Program PKL  dan 

Ceramah Etika Kerja PKL             

6 Penentuan Supervisor             

7 Pelaksanaan Program PKL             

8 Penulisan Laporan PKL             

9 Penyerahan Laporan PKL             

10 Koreksi Laporan PKL             

11 

Penyerahan Koreksi Laporan 

PKL             

12 

Batas Akhir Penyerahan 

Laporan PKL             

13 

Penutupan Program PKL dan 

Pengumuman Nilai PKL             

        

     

Jakarta, 

  

        

     

Mengetahui, 

  

     

Pembantu Dekan I, 

 

        

        

        

        

     

…………………… 

 

     

NIP. 

   

 


