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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

 Kegiatan PKL merupakan kegiatan yang berguna untuk menerapkan ilmu 

yang didapatkan di bangku perkuliahan dalam dunia kerja. Selain itu kegiatan ini 

juga kegiatan yang berguna untuk memberikan pengalaman dunia kerja kepada 

praktikan. Berdasarkan apa yang telah praktikan uraikan dalam laporan ini serta 

hasil yang praktikan dapatkan setelah melaksanakan PKL, maka praktikan dapat 

mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Praktikan dapat mengetahui tugas dan fungsi departemen procurement pada 

PT SCG Readymix Indonesia terutama cara mencari supplier yang tepat, alur 

procurement serta dokumen apa saja yang terlibat dalam proses pengadaan 

suatu barang. 

2. Praktikan memperoleh pengetahuan mengenai gambaran dunia kerja. 

3. Praktikan mendapatkan keterampilan yang tidak dipelajari selama bangku 

kuliah. 

4. Praktikan dapat menambah relasi karena mahasiswa yang melakukan magang 

di PT SCG Readymix Indonesia berasal dari universitas di seluruh Indonesia. 

5. Praktikan dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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B. Saran 

 Tentunya kegiatan PKL ini masih memiliki kekurangan-kekurangan yang 

harus diperbaiki pada tahun berikutnya baik dari mahasiswa sebagai pelaksana 

PKL dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai fasilitator PKL. 

Saran untuk perusahaan pun diperlukan agar kedepannya kinerja perusahaan 

semakin baik. Berikut ini saran yang dapat praktikan berikan kepada pihak-pihak 

yang terkait dengan PKL. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa lebih mempersiapkan PKL lebih matang, terutama pada saat 

pencarian tempat PKL 

b. Mahasiswa lebih mempersiapkan PKL dari segi akademik maupun non-

akademik seperti keterampilan untuk mendukung pelaksanaan PKL 

c. Mahasiswa menjaga kedisiplinan diri selama pelaksanaan PKL 

d. Mahasiswa harus dapat menyesuaikan diri di lingkungan baru tepatnya 

dalam lingkungan kerja 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin kerja sama dengan instansi atau perusahaan, sehingga mahasiswa 

lebih mudah dalam mencari tempat PKL 

b. Memberitahukan mekanisme PKL dengan jelas, sehingga mahasiswa 

mampu mempersiapkan PKL dengan baik 
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3. Bagi PT SCG Readymix Indonesia 

a. Menambah unit komputer karena ada beberapa mahasiswa PKL lain yang 

harus membawa laptop pribadi untuk mengerjakan tugas selama PKL. 

b. Melakukan sosialisasi pengklasifikasian barang-barang pada PT SCG Pipe 

and Readymix Indonesia, sehingga karyawan departemen procurement PT 

SCG Readymix Indonesia memiliki pemahaman yang sama terhadap 

pengklasifikasian barang tersebut. 

c. Melakukan perencanaan pengadaan bahan baku dan produksi supaya 

produktifitas serta efisiensi produksi perusahaan meningkat.


