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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Di era yang memungkinkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

ini, membuat kita untuk dapat membuka diri untuk menghadapi perubahan-

perubahan yang amat pesat. Perubahan-perubahan ini khususnya dialami di dalam 

bidang Ekonomi, dimana era digital yang mempermudah kita dalam kegiatan 

akuntansi, keuangan, maupun perbankan. Di masa ini juga menjadi sebuah 

persaingan yang semakin ketat dalam memperebutkan lapangan kerja. 

Di era ini sudah disadari bahwa sumber daya manusia merupakan modal 

utama dalam suatu usaha. Maka dari itu, kualitas tenaga kerja harus dikembangkan 

dengan baik. Universitas memiliki keinginan untuk mewujudkan ini, sehingga 

Universitas ingin bekerja sama dengan Perusahaan atau Instansi untuk memberikan 

kesempatan untuk mahasiswanya untuk lebih mengenal dunia kerja. Cara ini 

ditempuh dengan cara menerima mahasiswa untuk mengadakan kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL).  

Mahasiswa akan memperoleh suatu kegiatan penerapan ilmu secara praktik 

di bangku perkuliahan, yaitu Praktik Kerja Lapangan. Praktik ini akan 

menempatkan mahasiswa di suatu lapangan pekerjaan yang nyata. PKL bertujuan 

untuk melatih mahasiswa agar mengenal situasi dunia kerja sekaligus untuk 

meningkatkan kualitas mahasiswa itu sendiri. 
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Bekerja di bidang akuntansi / keuangan membutuhkan beberapa unsur 

kompetensi yang saling mendukung. Kompetensi teknis yang diajarkan oleh 

program studi Akuntansi di Universitas hanyalah bagian kecil dari keseluruhan 

kompetensi yang diperlukan dalam penerapan ilmu akuntansi pada dunia kerja. 

Setelah terjun di bidang akuntansi, banyak kompetensi yang dibutuhkan di lapangan 

tetapi belum pernah diperoleh selama mengikuti pendidikan. Untuk mengetahui 

secara lebih mendalam kesenjangan kompetensi yang dimiliki mahasiswa antara 

dunia perkuliahan dan dunia kerja, maka perlu dilakukan pengamatan kompetesi 

yang dimiliki oleh keduanya.  

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi ini khususnya pada 

pendidikan perguruan tinggi adalah melalui program Praktik Kerja Lapangan yang 

merupakan saran penting bagi pengembangan diri dalam dunia kerja yang nyata. 

Jadi, kegiatan PKL ini diharapkan mampu meningkatkan kompetensi mahasiswa 

dan memperpendek kesenjangan kompetensi mahasiswa antara dunia perkuliahan 

dan dunia kerja. Dan mempersiapkankan diri sebaik-baiknya sebelum memasuki 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

Selama menjalankan PKL, penulis mengamati kegiatan akuntansi dan 

keuangan di lingkungan perusahaan dimana penulis ditempatkan. Penulis juga 

mengamati proses kerja yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi dan 

keuangan ketika melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Jasa Marga. 

Dengan kegiatan orientasi dan observasi ini, penulis dapat lebih baik dalam 

mengenal seluk-beluk perusahaan dengan baik dan dapat menjalin koneksi dan 

keakraban dengan pimpinan dan pegawai di tempat penulis melaksanakan praktik. 
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Hal ini memungkinkan penulis untuk membantunya melaksanakan kewajibannya 

selama Praktik Kerja Lapangan. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Praktik Kerja Lapangan Mandiri merupakan salah satu syarat yang wajib 

dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan Pendidikan Program S1 

Akuntansi pada Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Maksud dari 

Praktik Kerja Lapangan ini adalah: 

a. Dapat melatih keterampilan dan kedisiplinan mahasiswa dalam menjalankan 

tugas dan kewajibannya sebagai mahasiswa dan sebagai pegawai Department 

Finance di Kantor Jasa Marga cabang Jagorawi. 

b. Dapat memahami siklus keuangan dan akuntansi yang terdapat pada 

Department Finance di Kantor Jasa Marga cabang Jagorawi. 

Secara spesifik, tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan ini adalah : 

a. Merupakan salah satu syarat dalam menempuh pendidikan di Fakultas 

Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

b. Untuk mengetahui wawasan mengenai sistem akuntansi di PT Jasa Marga. 

c. Untuk memperoleh pengalaman mengenai gambaran dunia kerja sesuai dengan 

teori-teori Akuntansi yang didapat di bangku kuliah. 

 



4 
 

 

C. Kegunaan PKL 

Manfaat yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

adalah: 

1) Bagi Mahasiswa 

a. Untuk menciptakan dan menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan 

profesionalisme serta kedisiplinan yang nantinya hal-hal tersebut sangat 

dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja yang sebenarnya. 

b. Menguji dan mengukur kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam 

menghadapi situasi dunia kerja yang sebenarnya. 

c. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mahasiswa agar dapat 

meningkatkan potensi yang ada pada dirinya untuk menjadi aset perusahaan 

yang berkualitas tinggi, dan menjadi tenaga ahli yang siap pakai. 

d. Memotivasi mahasiswa untuk beraktifitas dalam melakukan pekerjaan 

secara efektif dan efisien. 

e. Agar mahasiswa dapat mengetahui bagaimana cara mengatasi kendala 

dalam dunia kerja. 

 

2) Bagi PT Jasa Marga Cabang Jagorawi  

a. Dengan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan Mandiri bagi mahasiswa 

yang bersifat membangun yang menjadi sumber masukan untuk 

meningkatkan kinerja di lingkungan perusahaan tersebut. 
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b. Sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara PT Jasa 

Marga dengan Universitas Negeri Jakarta Khususnya S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi UNJ. 

c. Mempromosikan image yang baik tentang lokasi PKL. 

d. Sebagai sarana promosi untuk memenuhi kebutuhan lulusan S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi UNJ. 

 

3) Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Meningkatkan kualitas SDM Universitas khususnya di bidang S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi UNJ. 

b. Membuka interaksi antara S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ dengan 

Perusahaan yang bersangkutan dalam memberikan uji nyata mengenai ilmu 

pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui PKL. 

c. Memperbaiki persepsi umum tentang Universitas Negeri Jakarta khususnya 

di bidang S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. 

d. Guna meningkatakan profesionalisme, memperluas wawasan serta 

memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam 

menerapkan ilmu khususnya di bidang akuntansi. 

 

D. Tempat PKL 

Tempat dimana mahasiswa melakukan prakter kerjanya adalah di PT Jasa 

Marga (Persero) Tbk. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen, 

pemeliharaan, dan pembangunan jalan tol. Mahasiswa tepatnya melakan praktik 



6 
 

 

kerjanya di Kantor Jasa Marga Cabang Jagorawi, sebuah kantor PT Jasa Marga 

yang mengelola ruas jalan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Kantor ini memiliki 

detail sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Alamat : Plaza Tol Taman Mini, Jalan Raya Taman Mini Indonesia 

  Indah (TMII), Jakarta 13560. 

Telepon  : 62-21 841 3630, 841 3526 

Fax   : 62-21 841 3540 

Email   :jasmar@jasamarga.com 

    sekper@jasamarga.co.id  

Website  : www.jasamarga.com  

 

Alasan Mahasiswa untuk memilih Kantor Jasa Marga Cabang Jagorawi 

adalah untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi di sebuah perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Berhubung dengan kediaman mahasiswa yang 

berjarak relatif dekat dengan Kantor Jasa Marga Cabang Jagorawi sehingga 

Mahasiswa memilih untuk melaksanakan praktik kerja lapangan di tempat ini. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

mailto:jasmar@jasamarga.com
mailto:sekper@jasamarga.co.id
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Sebelum penulis melaksanakan PKL, penulis mencari tahu lowongan magang 

di lingkungan tempat penulis tinggal (sekitar Depok sampai dengan Pasar Rebo, 

Jakarta Timur). Penulis akhirnya menemukan sebuah perusahaan BUMN yaitu PT 

Jasa Marga di kantor pusat, yang membuka lowongan PKL untuk mahasiswa 

maupun murid-murid SMK. Penulis pun berkesempatan mengambil peluang ini. 

Penulis pun mendapatkan informasi mengenai berkas apa saja yang harus 

dilengkapi. Penulis pun kembali ke Universitas Negeri Jakarta dan mengurus surat 

Permohonan Praktik Kerja Lapangan di di Biro Administrasi Akademik dan 

Keuangan (BAAK) yang ditunjukan ke PT Jasa Marga. Penulis mendapatkan surat 

itu pada tanggal 10 April 2017. 

Setelah itu, penulis mendapat kabar pada tanggal 22 Mei 2017 bahwa Surat 

Persetujuan Praktik Kerja Lapangan sudah selesai. Namun, terjadi perubahan pada 

lokasi Praktik Kerja Lapangan yaitu di Kantor Jasa Marga Cabang Jagorawi, yang 

terletak bersebelahan dengan Kantor Jasa Marga Pusat. Penulis ditempatkan di 

Departemen Finance. Penulis akhirnya memulai kegiatannya pada tanggal 10 Juli 

2017. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Mahasiswa melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Department Finance 

Cabang Jagorawi PT Jasa Marga (Persero) Tbk., mulai tanggal 10 Juli 2017 s.d. 8 

September 2017. 
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Kegiatan selama Praktik Kerja Lapangan sehari-hari dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 

Jadwal Pelaksanaan PKL. 

Pukul Senin s.d. Kamis Pukul Jumat 

08.00-12.00 Jam Kerja 1 08.00-09.30 Senam Aerobik 

09.30-12.00 Jam Kerja 1 

12.00-13.00 Ishoma 12.00-13.30 Ishoma 

13.00-17.00 Jam Kerja 2 13.30-17.00 Jam Kerja 2 
Sumber: Ketentuan Jam Kerja Perusahaan 

Penulis melakukan beberapa kegiatan pada saat melaksanakan PKL antara lain 

membantu karyawan-karyawan di Departemen Finance di Kantor Jasa Marga 

Cabang Jagorawi. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Lama penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan dimulai ketika kegiatan 

PKL di PT Jasa Marga dimulai. Setelah kegiatan praktik selesai, penulis 

melengkapi laporan dengan data yang relevan, yang bersumber dari primer maupun 

sekunder. Hingga laporan diselesaikan pada akhir November 2017. Yang nantinya 

akan dipertanggung-jawabkan laporannya di sidang pada bulan Desember 2017.


