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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Era modern seperti sekarang ini menunjukkan betapa pesatnya perkembangan 

yang terjadi di seluruh aspek kehidupan. Termasuk dalam hal sumber daya 

manusia. Persaingan tidak hanya antara sumber daya manusia yang berasal dari 

daerah yang sama, melainkan persaingan sumber daya manusia sudah terjadi antar 

negara. Arus Globalisasi yang kian deras setelah ikut sertanya Indonesia dalam 

MEA atau Masyarakat Ekonomi Asean kian menambah persaingan sumber daya 

semakin ketat. Tidak hanya itu, dampak dari MEA ini juga tergambarkan pada 

perkembangan ilmu Akuntansi dan Keuangan yang semakin maju dan menuntut 

para pelamar pekerjaan (sumber daya manusia) harus memiliki keterampilan atau 

skill yang baik. Para lulusan yang menekuni bidang akuntansi atau bekerja pada 

bidang akuntansi (akuntan) dituntut untuk semakin baik dan mengikuti 

perkembangan yang ada. Hal ini dimaksudkan agar akuntan dapat membuat laporan 

keuangan lebih berkualitas dan bisa membuat perusahaan lebih terlihat professional 

dan berintegritas tinggi.  

Berdasarkan data terbaru yang di-update oleh web Ikatan Akuntan Indonesia 

(IAI,2017) menunjukkan setidaknya dibutuhkan sekitar 452 ribu akuntan. Padahal 

data pada Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai (PPAJP)
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Kemenkeu mencatat hanya terdapat 16 ribu akuntan profesional. Bahkan untuk 

negara tetangga saja Indonesia masih kalah dengan Malaysia, Singapura, dan 

Thailand dalam jumlah akuntan professional. Tentunya hal ini menjadi PR untuk 

Indonesia agar lebih menggiatkan program-program demi memenuhi kebutuhan 

akuntan professional. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan dan tempat 

menimba ilmu tidak saja berfokus dalam memberikan ilmu kepada mahasiswanya, 

tetapi juga memiliki peran dalam memberikan keahlian serta pengalaman tentang 

dunia pekerjaan kepada mahasiswanya. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

salah satu contoh penerapan yang diberlakukan oleh perguruan tinggi dalam 

membentuk mahasiswanya agar menjadi tenaga professional di dunia kerja. Selain 

itu, PKL juga dilaksanakan sebagai sarana pengembangan diri mahasiswa untuk 

berlatih bekerja pada lingkungan kerja sesungguhnnya dan melatih interaksi 

dengan tenaga professional pada lingkungan kerja. Dengan pelaksanaan kegiatan 

seperti ini, diharapkan pula mahasiswa mampu bersaing di dunia kerja setelah lulus 

dari perguruan tinggi nantinya. Diadakannya kegiatan ini ditujukan untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas intelektual yang baik 

dan mampu memahami ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan pada 

akhirnya memiliki kepekaan yang tinggi terhadap persoalan-persoalan yang ada. 

Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa dituntut untuk lebih aktif berorganisasi, lebih 

peka terhadap lingkungan dan tanggap akan permasalahan serta mampu 

berinteraksi yang baik dengan para karyawan. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk 

menambah wawasan mahasiswa, melatih kedisiplinan, keterampilan, tanggung 

jawab dan penyelesaian permasalahan. Selain itu, seorang mahasiswa juga harus 
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mampu membuat keputusan dan menentukan jalan keluar dari permasalahan yang 

dihadapinya kelak. Mahasiswa harus mampu menganalisis pemasalahan tersebut, 

mencari materi tambahan mengenai permasalahan tersebut agar lebih memahami 

permasalahan lalu kemudian dapat menentukan solusi yang paling baik hingga 

permasalahan tersebut mendapatkan penyelesaian. Melalui PKL inilah mahasiswa 

dapat secara langsung tidak hanya mengaplikasikan ilmu yang selama ini 

didapatkan selama bangku perkuliahan tetapi dapat melakukan analisis dan juga 

memberikan koreksian terhadap sistem yang digunakan pada perusahaan tempat 

praktikan melaksanakan kegiatan PKL ini. 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) khususnya Program 

Studi Strata Satu (S1) merupakan salah satu prodi yang mewajibkan mahasiswa 

untuk mengambil mata kuliah PKL. Hal ini dikarenakan sebagai cara berlatih 

mahasiswa untuk mempraktikan ilmu yang sudah didapatkan dan sebagai latihan 

sebelum terjun ke dalam dunia kerja sesungguhnya. Selain itu, PKL menjadi syarat 

kelulusan bagi mahasiswa prodi akuntansi yang wajib dilaksanakan pada tahapan 

akhir semester perkuliahan.  

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dari PKL ini adalah: 

1. Sebagai penyelesaian mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan program 

sarjana Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 

Jakarta. 
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2. Memberikan gambaran secara nyata tentang dunia kerja sesungguhnya. 

3. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja 

salah satunya yaitu tentang interaksi kepada karyawan yang lain dan tentang 

etika profesi yang harus dijalani.  

4. Melatih mahasiswa disiplin terhadap waktu serta integritas yang harus dimiliki 

oleh mahasiswa. 

Tujuan dari PKL ini adalah: 

1. Sebagai sarana aplikasi dari ilmu yang didapatkan mahasiswa di bangku 

perkuliahan untuk dipraktikan secara nyata di dunia kerja.  

2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan mahasiswa sesuai dengan 

bidang studi yang selama ini dipelajari. 

3. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja seperti bekerja dalam tim, 

bersosialisasi dengan yang lainnya, dan juga menyesuaikan diri dengan dunia 

kerja. 

4. Memberi kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan kedisiplinan, 

tanggung jawab, serta ide kreatif yang dapat digunakan dalam menyelesaikan 

pekerjaan dalam PKL. 

5. Meningkatkan wawasan serta pengalaman belajar kepada praktikan yang tidak 

pernah dirasakan sebelumnya. 

6. Memberikan pengalaman kerja menjadi staff keuangan yang tidak pernah 

dirasakan sebelumnya. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

PKL memiliki manfaat dan kegunaan yang besar bagi perusahaan dan juga         

perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL adalah: 

1. Bagi Praktikan 

a. Dapat mengenal lebih jauh tentang ilmu yang selama ini diberikan di 

perkuliahan melalui praktik kerja di lingkungan kerja sebenarnya. 

b. Melatih kedisiplinan praktikan dalam bekerja sebagai staff keuangan. 

c. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya pada bidang 

keuangan dan akuntansi. 

d. Meningkatkan keterampilan praktikan dan juga melatih praktikan untuk 

berpikir praktis.  

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Membina hubungan yang baik antara program studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi yang 

terkait; 

b. Mempersiapkan lulusan yang berkualitas pada bidang akuntansi dan 

mampu bersaing di dunia kerja; 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Universitas Negeri Jakarta dalam menciptakan 

lulusan terbaik setiap tahunnya; 

d. Sebagai sarana terbaik dalam mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan 

perusahaan-perusahaan masa kini. 
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3. Bagi divisi Readymix PT.Adhimix Precast Indonesia  

a. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

melakukan pekerjaan pada bagian keuangan serta praktikan dapat 

membantu melakukan input data serta memvalidasi hasil Tanda Terima 

Hasil Tagihan (TTHT); 

b. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah 

pihak yang mungkin saja terjalin di masa depan; 

c. Membantu mempersiapkan praktikan sebagai calon tenaga kerja yang 

berkualitas yang akan memasuki dunia kerja pasca kampus nantinya; 

d. Perusahaan sekaligus memperkenalkan tentang perusahaan kepada dunia 

luar atau sebagai karena hal ini memberikan kesempatan bagi praktikan 

yang tergolong sebagai masyarakat luar untuk mengenal lebih dalam 

tentang perusahaan; 

e. Sebagai sarana perusahaan dalam memberikan kriteria calon tenaga kerja 

yang dibutuhkan oleh perusahaan; 

f. Membangun kemitraan yang baik agar perusahaan dapat dikenal dalam 

bidang akademik dan menjadi contoh instansi yang berintegritas; 

g. Untuk lebih menjalin hubungan yang baik antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan PT. Adhimix Precast Indonesia. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan swasta yang bergerak dalam 

bidang industri beton. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan : PT. Adhimix Precast Indonesia, divisi Readymix bagian 

keuangan. 

Alamat : Gedung Graha Anugerah Lt.3, Jl. Raya Pasar Minggu 

No. 17A, Pancoran – Jakarta Selatan. 

Call Center : 1-500-636 

Telepon : (021) 7994666 Fax. (021) 7991666 

Email : beton@adhimix.co.id  

Website : www.adhimix.co.id 

Praktikan memilih perusahaan PT. Adhimix Precast Indonesia sebagai tempat 

untuk melaksanakan PKL karena sesuai dengan program studi praktikan dan 

konsentrasi yang sedang ditempuh oleh praktikan. Selain itu, praktikan 

ditempatkan pada bagian keuangan dan akuntansi karena sesuai dengan program 

studi dan tujuan dari PKL praktikan, yakni untuk lebih mengetahui dan 

mempraktikan tugas staff keuangan dan akuntansi di perusahaan swasta.  

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Waktu pelaksanaan PKL ini telah dilaksanakan mulai tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan 6 September 2017, bertempat di PT. Adhimix Precast Indonesia, 

divisi Readymix bagian keuangan.  

mailto:beton@adhimix.co.id
http://www.adhimix.co.id/
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1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat permohonan yaitu 

diawali dengan mengisi form yang ada di gedung R Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Lalu praktikan menunggu selama beberapa hari dan 

mendapatkan surat pengantar permohonan untuk membuat surat izin 

pelaksanaan PKL pada Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK). 

Surat permohonan pelaksanaan PKL ditujukan ke PT. Adhimix Precast 

Indonesia pada pertengahan bulan Juni. Praktikan mengajukan surat untuk 

melaksanakan PKL pada tanggal 10 Juli 2017 hingga 1 September 2017, hingga 

akhirnya praktikan mendapatkan surat balasan dari PT. Adhimix Precast 

Indonesia yang dikirimkan melalui email yang menyatakan bahwa praktikan 

diterima dan diizinkan untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. 

Adhimix Precast Indonesia, divisi readymix yang berlokasi di Graha Anugerah, 

Pancoran, Jakarta Selatan.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Adhimix Precast Indonesia, divisi 

readymix yang berada di Graha Anugerah, Pancoran, Jakarta Selatan dimulai 

pada tanggal 10 Juli 2017 yang dilaksanakan setiap hari kerja yaitu pada hari 

senin sampai jumat dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB 

dan waktu istirahat dari pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. 
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Sedangkan untuk hari Jumat, para karyawan diizinkan untuk beristirahat lebih 

lama lagi hingga pukul 13.30 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan 

memenuhi syarat kelulusan program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL di bulan 

September 2017 dan selesai di bulan November 2017. 


