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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di departemen 

Accounting & Tax PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, praktikan dituntut 

untuk bersikap disiplin, profesional dan sigap dalam menjalankan pekerjaan 

yang diberikan. Selain itu, adapun poin-poin penting yang didapatkan oleh 

praktikan setelah melaksanakan PKL tersebut, antara lain: 

1. Praktikan mengetahui akun-akun yang digunakan dalam pencatatan 

akuntansi PT JIEP dengan mempelajari COA perusahaan yang 

kemudian menyebabkan praktikan mengetahui jenis-jenis transaksi apa 

yang terjadi di PT JIEP. 

2. Praktikan mengetahui cara untuk mengakses aplikasi akuntansi 

perusahaan milik PT JIEP yang berbeda dengan aplikasi akuntansi yang 

telah dipelajari oleh praktikan di bangku perkuliahan. 

3. Praktikan mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai 

rekonsiliasi bank, tidak hanya secara teori saja tetapi juga secara 

praktiknya, khususnya yang diterapkan pada PT JIEP. 

4. Praktikan mengetahui alur pengeluaran uang dan dokumen-dokumen 

yang dibutuhkan dalam pengajuannya, serta proses persiapan hingga 

pengarsipan voucher penerimaan uang pada PT JIEP. 
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5. Praktikan juga menyadari bahwa ketelitian dan ketekunan merupakan 

hal yang penting dalam melaksanakan pekerjaan. Selain itu, 

kemampuan bersosialiasi dan menjaga hubungan baik dengan rekan 

kerja juga dibutuhkan. Beradaptasi dengan lingkungan kerja juga 

menjadi poin penting untuk dapat terjun dan bertahan di dunia kerja. 

 

B. Saran 

Dengan adanya PKL, mahasiswa diharapkan dapat menerapkan teori-

teori yang didapatkan di bangku perkuliahan. Selain itu, dengan adanya PKL 

ini, mahasiswa diharapkan dapat menanamkan sikap kerja yang positif 

sehingga mahasiswa menjadi terbiasa dalam lingkungan kerja yang semakin 

ketat ini.  

Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanan PKL, terdapat 

kekurangan yang menyebabkan kurang optimalnya pencapaian tujuan dasar 

kegiatan PKL. Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh praktikan 

kepada mahasiswa, Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ dan PT JIEP terkait 

dengan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa 

Berikut ini adalah saran-saran yang diberikan oleh praktikan untuk 

mahasiswa yang kelak melakukan PKL: 

a. Mahasiswa sebaiknya mempersiapkan diri sejak dini untuk 

menghadapi dunia kerja agar mampu bersikap secara profesional 

dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 
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b. Selain menguasai bidang studinya, mahasiswa sebaiknya 

menguasai soft skill yang menunjang pekerjaannya, serta 

menanamkan sikap kerja yang positif, seperti teliti, tekun dan 

sigap 

c. Sebelum bekerja, mahasiswa sebaiknya mengetahui lingkungan 

dan ruang lingkup perusahaan atau instansi tempatnya bekerja 

kelak. 

d. Mahasiswa sebaiknya membangun hubungan baik dengan 

perusahaan atau instansi tempatnya bekerja untuk menambah 

relasi. 

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi 

Di bawah ini adalah saran-saran yang diberikan oleh praktikan 

untuk Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ: 

a. Sebelum PKL dilaksanakan, pembekalan mahasiswa sebaiknya 

dilakukan agar mahasiswa tidak merasa kebingungan saat 

melaksanakan PKL. 

b. Untuk mengoptimalisasi tujuan kegiatan PKL, kunjungan ke 

perusahaan atau instansi sebaiknya dilakukan. 

c. Pembagian pembimbing PKL sebaiknya dilakukan sebelum 

kegiatan PKL, hal tersebut dimaksudkan agar mahasiswa dapat 

berkonsultasi tidak hanya setelah melaksanakan kegiatan PKL, 

tetapi juga sebelum dan saat menjalakan PKL. 

d. Program studi sebaiknya memfasilitasi mahasiswa yang tidak 

mendapatkan tempat PKL dengan membantu mahasiswa yang 
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bersangkutan agar dapat tetap melaksanakan PKL sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan. 

3. Bagi PT JIEP 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh praktikan untuk PT 

JIEP, antara lain: 

a. Memberikan briefing yang cukup mengenai penggunaan aplikasi 

akuntansi perusahaan dan bidang kerja yang diberikan kepada 

praktikan. 

b. Memberikan panduan dan perintah yang jelas serta terarah kepada 

praktikan mengenai pekerjaan yang harus dilakukan terlebih 

dahulu agar pekerjaan dapat selesai dengan baik. 

c. Selama pelaksanaan PKL, sebaiknya ada pembimbing tetap yang 

secara langsung dapat mengajari dan mengawasi pekerjaan 

praktikan. 

d. Tidak memberikan pekerjaan sekaligus untuk menghindari 

penumpukkan pekerjaan yang kemudian dapat menyebabkan 

pekerjaan menjadi terbengkalai. 


