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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Praktik Kerja Lapangan adalah suatu program yang dilaksanakan oleh 

perguruan tinggi sehingga kesenjangan kompetensi yang dimiliki mahasiswa antara 

dunia perkuliahan dan dunia kerja dapat diperpendek. Selain itu, PKL juga dapat 

menjadi tempat dimana mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang ia peroleh di 

dunia perkuliahaan di dunia kerja.  

Penulis telah banyak mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang nyata 

dalam menerapkan ilmu-ilmu yang didapat di dunia perkuliahan di tempat 

pelaksanaan PKL. Berdasarkan dari apa yang penulis peroleh, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penulis memahami pentingnya komunikasi yang baik diantara rekan kerja 

demi kelancaran kerja. Sulitnya komunikasi akan menghambat pekerjaan 

yang dapat menyebabkan dampak negatif kepada pribadi maupun kelompok. 

Maka dari itu, skill dalam berkomunikasi merupakan suatu soft skill yang 

sangat penting. 

2. Penulis menyadari bahwa mata kuliah yang ia pelajari di bangku perkuliahan 

sebagian besar terpakai di dunia kerja. Penulis mengamati beberapa ilmu yang 

terpakai pada mata kuliah seperti Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan 
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Menengah, sampai dengan Akuntansi Keuangan Lanjutan, begitu juga 

Manajemen Keuangan dan Anggaran Perusahaan. 

3. Pentingnya ketelitian dan ketekunan dalam memverifikasi General Ledger 

dan memonitor rekening koran. Karena bila terjadi kekeliruan, maka akan 

berakibat fatal yang berujung kepada semakin menumpuknya pekerjaan yang 

ada. 

4. Dalam pelaksanaan kerja, penulis memahami bagaimana pentingnya Sistem 

Informasi Akuntansi dalam membantu kegiatan akuntansi seperti pembuatan 

laporan keuangan, dokumentasi, dan lain-lain. Penulis juga memahami 

pentingnya insentif perusahaan kepada karyawan seperti tunjangan dan 

pinjaman untuk karyawan demi kualitas SDM yang memadai. Selain itu, 

penulis memahami bagaimana arus pendapatan seperti pendapatan tol baik 

tunai maupun kredit dikelola. 

 

B. Saran 

Setelah melaksanakan PKL di Departemen Finance di PT Jasa Marga cabang 

Jagorawi, penulis ingin memberikan saran dan masukan kepada pihak-pihak yang 

terlibat dalam kegiatan PKL ini. Saran ini memili niat dengan tujuan ingin 

membangun agar kegiatan PKL di masa mendatang dapat lebih baik lagi. Selain itu 

juga terdapat saran teknis sebagai masukan dalam kegiatan bekerja di lokasi PKL. 

Saran penulis antara lain: 

1) Bagi Mahasiswa 
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a. Agar membangun sikap yang proaktif dan disiplin sehingga membangun etos 

kerja yang berkualitas pada mahasiswa. Serta ketika menyelesaikan 

pendidikan, mahasiswa dapat menjadi SDM yang berkualitas. 

b. Agar menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja, baik mahasiswa / 

siswa lain yang magang, dan juga pegawai yang bekerja di tempat PKL. 

Sehingga dapat melakukan kerja sama dan pengambilan keputusan untuk 

menyelesaikan pekerjaan, hingga memperbanyak jalinan koneksi yang baik. 

c. Untuk memberikan contoh dan teladan yang baik di tempat kerja, sehingga 

memberi citra yang baik sebagai mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. 

 

2) Bagi PT Jasa Marga Cabang Jagorawi  

a. Diharapkan untuk karyawan di ruangan Departemen Finance agar 

menjadikan mahasiswa atau siswa yang melaksanakan praktik kerja lapangan 

/ magang supaya dapat lebih berkontribusi dalam melakukan pekerjaan yang 

berkaitan erat dengan akuntansi. Tidak hanya input data maupun mengelola 

berkas dokumen saja, melainkan turut andil dalam pekerjaan akuntansi 

tersebut. Seperti perhitungan pajak, penganggaran, dan pembuatan laporan. 

b. Diharapkan untuk mempertimbangkan kerjasama dengan Universitas Negeri 

Jakarta dalam hal rekomendasi tempat PKL. Agar mempermudah mahasiswa 

UNJ khususnya program studi Akuntansi sebagai contoh bagaimana 

perusahaan BUMN mengelola akuntansinya. 

c. Bagi karyawan-karyawan yang berada di Ruangan Departemen Finance agar 

dapat diadakan pelatihan mengenai memahami bagaimana cara menggunakan 
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Microsoft Office. Tidak hanya penggunaannya dalam keseharian kerja juga, 

namun seluk beluknya. Dengan memahami pekerjaan yang menggunakan 

komputer sehingga koordinasi dalam bekerja dapat lebih baik karena 

memahami permasalahan teknis yang ada. seharusnya terlebih dahulu. 

d. Bagi yang berwenang pada ERP Oracle dalam input datanya, agar 

memperbaiki beberapa entry pada database General Ledger, karena penulis 

seringkali menemukan entry yang memiliki output yang dapat dikatakan 

berantakan. Selain memperbaiki, juga untuk mencegah hal ini terulang lagi di 

masa mendatang. 

e. Meng-upgrade paket internetnya ke kecepatan yang lebih tinggi. agar yang 

penulis cantumkan dalam kendala yang penulis hadapi dapat diatasi. Selain 

itu dapat juga saling mengingatkan dalam penggunaan internet untuk 

membatasi hal-hal yang tidak perlu. 

 

3) Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Agar dapat melakukan kerjasama dengan instansi / perusahaan lain yang 

membutuhkan tenaga kerja magang sehingga kedua pihak dapat memperoleh 

keuntungannya; Universitas dapat membantu mahasiswanya 

menyelenggarakan program PKL, dan instansi / perusahaan mendapat 

tambahan tenaga kerja. 

b. Universitas untuk dapat berkonsultasi dengan mahasiswa, di perusahaan 

mana mahasiswa dapat melaksanakan PKL yang sesuai dengan bidang 

studinya. Dalam hal ini, bidang Akuntansi.  


