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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk paling 

banyak di Asia Tenggara. Dengan pertumbuhan penduduk Indonesia setiap 

tahunnya yang terus meningkat, jumlah angkatan kerja juga terus meningkat 

dengan kesempatan kerja yang masih terbatas karena pertumbuhan ekonomi 

belum bisa menyerap angkatan kerja tersebut masuk ke dalam pasar kerja 

(Prasetyo, 2014). Menurut data Badan Pusat Statistik pada Februari 2017, 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia mencapai sebesar 5,33 

persen dari angkatan kerja yang berjumlah 131,55 juta jiwa.  

Dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang nyata yang kompetitif, 

mahasiswa tidak hanya memerlukan kemampuan teoritis, namun kemampuan 

khusus lainnya seperti kemampuan praktis dan pengalaman kerja. Dengan 

kata lain, mahasiswa dituntut untuk bisa memahami teori yang diajarkan di 

perkuliahan dan dapat mengaplikasikan teori tersebut ke dunia nyata. Hal ini 

pun menjadi pertimbangan bagi perguruan tinggi untuk merancang sebuah 

sistem yang dapat memberikan pembelajaran bagi mahasiswanya untuk 

mendapatkan kemampuan praktis dan pengalaman kerja tersebut sehingga 

dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa dalam persaingan dunia kerja.  

Terlebih pada bidang studi akuntansi di Indonesia, perkembangan 

ekonomi Indonesia berada di posisi ke-16 dari ratusan negara di Indonesia 

pada aspek ekonomi dan diprediksi akan terus meningkat. Menurut Sulasmo 
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Sudarmo, dikutip dari kompas.com, bidang profesi akuntan mengalami 

perkembangan yang pesat. Apalagi ditambah dengan Masyarakat Ekonomi 

Asean yang telah berlaku. Hal tersebut menjadi tantangan serius bagi profesi 

akuntan untuk dapat bertahan dan terus meningkatkan kualitasnya di tengah 

arus persaingan global.  

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk mendapatkan 

kemampuan praktis dan pengalaman kerja melalui program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL). PKL merupakan program yang wajib dijalankan oleh 

seluruh mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi dengan bobot sebesar 2 SKS 

dan merupakan salah satu prasyarat kelulusan. Selama program PKL ini, 

mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang dipelajari pada bangku 

perkuliahan ke dunia kerja dan belajar menghadapi bagaimana mengatasi 

masalah yang timbul sehingga mahasiswa mendapatkan gambaran bagaimana 

dunia kerja nyata nantinya. 

Program PKL ini merupakan suatu wadah Praktikan untuk 

mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dan 

memperdalam ilmu yang didapatkan serta dapat menambah pengalaman 

Praktikan sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Untuk itu, 

sebagai mahasiswa program studi S1 Akuntansi FE UNJ, Praktikan 

menjalankan program PKL di PT Willertindo Innovation Solution dan 

ditempatkan pada bagian Finance and Accounting perusahaan. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

Sesuai dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, adapun 

maksud dari program PKL yang dilakukan adalah: 

1. Memenuhi mata kuliah PKL sebagai prasyarat kelulusan Program Studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

2. Mengaplikasikan teori yang mahasiswa dapatkan di bangku perkuliahan;  

3. Mengembangkan keahlian mahasiswa di dunia kerja, seperti rasa tanggung 

jawab dan pengambilan keputusan; 

4. Menyiapkan mahasiswa sebagai calon tenaga kerja dalam menghadapi 

persaingan dunia kerja nyata; dan 

5. Memberikan gambaran bagaimana masalah dan solusi pada dunia kerja 

nyata. 

Sedangkan tujuan dari program PKL ini adalah: 

1. Mengembangkan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa; 

2. Memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana lingkungan kerja 

nyata yang sesungguhnya; 

3. Menjadi sarana pengaplikasian secara langsung ilmu yang diperoleh 

mahasiswa pada bangku perkuliahan; 

4. Mempersiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang berpengalaman, 

berkompeten dan dapat bersaing di dunia kerja nyata; dan 

5. Menjadi sarana pengembangan sikap tanggung jawab, mandiri, disiplin 

dan pemikiran terbuka mahasiswa. 
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C. Kegunaan PKL 

Setelah melaksanakan program PKL selama kurang lebih dua bulan, ada 

beberapa kegunaan yang tentunya didapat oleh mahasiswa sebagai Praktikan, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat mengemban 

pendidikan S1, dan instansi tempat program PKL dilaksanakan. 

Adapun kegunaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa (Praktikan): 

a) Mengaplikasikan teori yang mahasiswa dapatkan di bangku 

perkuliahan dan bagaimana perbedaannya di dunia kerja nyata;  

b) Menambah wawasan di bidang akuntansi perusahaan dagang dan 

pengalaman kerja; 

c) Mengembangkan keahlian mahasiswa di dunia kerja, seperti rasa 

tanggung jawab dan pengambilan keputusan; 

d) Mempersiapkan mahasiswa  sebagai calon tenaga kerja dalam 

menghadapi persaingan dunia kerja nyata; dan 

e) Mempelajari bagaimana masalah dan solusi pada dunia kerja 

nyata. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a) Membangun kerja sama antara Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi tempat program 

PKL dilaksanakan agar lulusannya lebih dikenal di dunia kerja; 

b) Menjalin relasi yang baik dengan perusahaan atau instansi tempat 

program PKL dilaksanakan; 
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c) Mempersiapkan lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta yang siap terjun ke dunia kerja nyata; dan 

d) Menjadi indikator apakah program belajar di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta sudah sesuai dengan keadaan dunia 

kerja nyata. 

3. Bagi perusahaan atau instansi tempat Praktikan melaksanakan 

program PKL: 

a) Membangun kerja sama dengan perguruan tinggi; 

b) Menambah wawasan terkait ilmu teoritis yang dapat 

diaplikasikan; dan 

c) Membantu menyelesaikan kegiatan perusahaan di bidang 

akuntansi keuangan. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT 

Willertindo Innovation Solution yang bergerak dalam bidang penjualan 

barang-barang automasi, instalasi jaringan dan software. Berikut adalah data 

lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 

1. Tempat 

Nama Instansi : PT Willertindo Innovation Solution 

Alamat  : Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok G10, 

Jl. Letjen Suprapto, Kelurahan Sumur Batu, 

Kecamatan Kemayoran Jakarta 10640 
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No. Telepon  : (021) 4288 3851 

Fax   : (021) 4290 6867 

Alamat Surel  : support.willertindo@gmail.com 

Laman Web  : www.willertcorp.com 

2. Bagian 

Praktikan melaksanakan program PKL di bagian Finance and Accounting 

sebagai staf magang. 

Alasan Praktikan memilih PT Willertindo Innovation Solution sebagai 

tempat pelaksanaan program PKL adalah karena ingin mengetahui lebih 

dalam tentang proses akuntansi dan keuangan di instansi swasta, khususnya 

perusahaan dagang. Selain itu, Praktikan juga mendapatkan uang transport 

dari instansi tempat Praktikan melaksanakan program PKL. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Dalam melaksanakan program PKL, mengacu kepada pedoman 

pelaksanaan PKL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Praktikan 

melaksanakan kegiatan praktik kurang lebih selama dua bulan, dimulai sejak 

tanggal 3 Juli 2017 sampai dengan 9 September 2017. Hari dan jam kerja 

Praktikan adalah hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari 08.00 

sampai dengan 17.00 WIB. Waktu tersebut merupakan waktu yang efektif 

bagi Praktikan untuk melaksanakan program PKL karena pada periode itu 

sedang tidak ada mata kuliah yang diambil oleh Praktikan. 
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Dalam proses pelaksanaan PKL dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Beberapa bulan sebelum pelaksanaan, Praktikan juga mencari 

informasi tentang perusahaan-perusahaan, kantor pemerintahan atau 

KAP yang sekiranya dapat menerima Praktikan. Praktikan 

mengirimkan surat lamaran, Proposal PKL dan daftar riwayat hidup ke 

beberapa perusahaan. Selanjutnya, Praktikan mengurus surat pengantar 

PKL ke Fakultas dan BAKHUM dan mengirimnya ke perusahaan yang 

bersangkutan. Setelah itu Praktikan mendapat konfirmasi dari PT 

Willertindo Innovation Solution dan melakukan wawancara dengan 

pihak perusahaan. Praktikan kemudian mendapatkan konfirmasi bahwa 

PT Willertindo Innovation Soulution menyetujui Praktikan untuk 

melaksanakan PKL di tempat tersebut pada bagian Finance and 

Accounting. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tanggal 3 Juli 2017 Praktikan memulai PKL di PT Willertindo 

Innovation Solution. PKL dilaksanakan setiap hari Senin sampai Jumat 

dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB dengan waktu istirahat dari 

pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB pada hari Senin sampai dengan 

Kamis dan 11.30 sampai dengan 13.00 WIB pada hari Jumat. 

Pelaksanaan PKL tersebut dilakukan selama 48 hari kerja sampai 

tanggal 9 September 2017.  
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3. Tahap Pelaporan 

Laporan PKL yang disusun Praktikan sebagai persyaratan 

kelulusan Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ ini dimulai dengan 

pengumpulan data-data sebagai bukti pekerjaan Praktikan selama PKL. 

Pengumpulan data-data tersebut dimulai sejak Praktikan masih 

menjalankan PKL sampai pembuatan laporan ini. Laporan ini ditulis 

Praktikan sejak Praktikan menyelesaikan program PKL dan berakhir 

pada bulan November 2017. 


