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BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini sangat bermanfaat dan membantu

mahasiswa dalam mengenal dunia kerja yang sebenarnya, karena mahasiswa

dituntut untuk terjun langsung dalam melakukan pekerjaan. Dalam kesempatan ini

pun mahasiswa dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat dari bangku kuliah untuk

dapat diterapkan secara langsung dilapangan.

Berdasarkan pengalaman selama dua bulan menjalankan Praktik Kerja

Lapangan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Praktikan dapat menyimpulkan

bahwa kegiatan PKL ini sangat berguna dimana:

1. Praktikan mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan Laporan

Keuangan Kantor Cabang PT. Asuransi Jiwasraya.

2. Praktikan mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam

pembuatan Surat Izin Pembayaran (SIP) dan dokumen penerimaan (SLIP

Penerimaan).

3. Praktikan mendapatkan pengalaman bagaimana melakukan penjurnalan

akuntansi melalui pembuatan Surat Izin Pembayaran (SIP) dan dokumen

penerimaan (SLIP Penerimaan).



49

4. Praktikan mengetahui proses dan perlakuan akuntansi di Kantor Cabang

PT Asuransi Jiwasraya dimulai dari polis asuransi diterima sampai dengan

polis asuransi di klaim.

B. Saran-Saran

Saran yang dapat diberikan praktikan sesuai dengan pengalaman yang telah

diterima, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa yang Akan Melakukan PKL Selanjutnya

1) Mahasiswa sebaiknya banyak mencari informasi mengenai

perusahaan/instansi yang dituju sebelum melaksanakan kegiatan PKL.

2) Terus menggali ilmu pengetahuan sesuai jurusan kuliah supaya nantinya

pada saat melakukan pekerjaan sudah mengetahui apa maksud dan tujuan

pekerjaan tersebut.

3) Memanfaatkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini sebagai kesempatan

untuk menambah informasi kita tentang dunia kerja yang sesungguhnya

sehingga keterampilan ilmu mahasiswa semakin bertambah.

4) Memperbaiki sikap sosial dari dalam diri agar nantinya mudah untuk

beradaptasi pada lingkungan baru.

2. Bagi Fakultas Ekonomi UN

1) Sebaiknya memiliki rekomendasi perusahaan/instansi pemerintah untuk

dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan, sehingga mahasiswa UNJ sudah

memiliki jalur untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut.
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2) Memberikan semacam sosialisasi atau pegarahan sebelum mahasiswa

melaksanakan PKL, sebagai bekal di tempat PKL.

3. Bagi PT Asuransi Jiwasraya (Persero)

1) Praktikan berharap agar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) lebih banyak

memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan PKL.


