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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Perkembangan dunia khususnya teknologi yang semakin maju menuntut 

masyarakat untuk menjadi masyarakat yang produktif. Dengan adanya 

perkembangan ini, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat dan menjadi 

salah satu fokus yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang akan segera 

memasuki dunia kerja. Universitas negeri maupun swasta mulai bersaing 

menghasilkan lulusan terbaik yang dapat bersaing dalam dunia kerja.  

Dalam memasuki dunia kerja, mahasiswa selaku calon lulusan universitas 

tidak hanya dituntut untuk mengerti dan memahami ilmu pengetahuan yang 

diberikan di Universitas. Akan tetapi, mahasiswa juga harus memiliki 

kemampuan dasar seperti softskill dan sikap yang tepat saat memasuki dunia 

kerja.  

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Februari 2017 

terdapat 7.005 juta orang atau sebesar 5,33% pengangguran terbuka di 

Indonesia. Angka tersebut menurun sebesar 0,28% dari bulan Agustus 2016. 

Akan tetapi, angka penganguran untuk penduduk yang merupakan lulusan 

universitas mengalami peningkatan sebesar 39.669 orang sehingga menjadi 

606.934 orang (BPS, Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi 

Yang Ditamatkan 1986-2017, 2017. https://www.bps.go.id). 

https://www.bps.go.id/
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Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi mahasiswa yang akan segera 

memasuki dunia kerja maupun Universitas mengenai masa depan dari para 

lulusan universitas tersebut. Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, selain 

memberikan pembekalan ilmu berupa teori–teori Universitas Negeri Jakarta 

juga menyediakan mata kuliah untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi berupa 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Mahasiswa Fakultas Ekonomi diharuskan 

melaksanakan PKL sesuai dengan program studi yang ditempuh. Program 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) diberikan kepada mahasiswa untuk memberikan 

gambaran mengenai kondisi dunia kerja yang sebenarnya. Selain itu, dengan 

adanya program PKL mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan 

yang didapatkan dari universitas serta meningkatkan softskill dan interaksi 

antara mahasiswa dan karyawan di institusi. 

Pelaksanaan PKL yang dibuat oleh program studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta merupakan salah satu syarat kelulusan 

mahasiswa FE UNJ dengan bobot 2 sks. Setelah melaksanakan PKL, 

mahasiswa diharapkan dapat menjadi lulusan yang berkualitas, unggul dan 

terampil sehingga dapat bersaing dengan lulusan universitas lainnya dalam 

memasuki dunia kerja.  

Praktikan selaku mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Fakultas Ekonomi 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank X (nama perusahaan 

disamarkan atas permintaan dari pihak instansi) unit kerja SME Area Tangerang 

Kisamaun. Praktikan ditempatkan di bagian Analis Kredit SME. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud PKL 

a. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan Program 

Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mengetahui kondisi dunia kerja yang sebenarnya. 

c. Menciptakan rasa tanggung jawab, mandiri, professional serta dapat 

menyesuaikan diri di lingkungan kerja. 

d. Menerapkan serta membandingkan pengetahuan akademis yang telah 

didapatkan selama perkuliahan pada praktik kerja yang dilakukan secara 

langsung. 

 

2. Tujuan PKL 

a. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bisa menjadi tenaga 

kerja yang kompetitif dalam bersaing di dunia kerja. 

b. Sarana dalam pengaplikasian ilmu bagi mahasiswa yang teorinya sudah 

diterima di kampus. 

c. Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan 

keterampilan mahasiswa. 

d. Mengarahkan mahasiswa untuk memiliki pemikiran terbuka dalam 

menghadapi suatu masalah dan menemukan pemecahannya. 

 

C. Kegunaan PKL 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Sarana untuk mengetahui kondisi nyata dalam dunia kerja serta 

dinamikanya. 
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b. Sarana pembanding ilmu yang dimiliki mahasiswa dan ilmu yang 

diterapkan di dunia kerja. 

c. Menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja sehingga memiliki 

keterampilan lebih untuk memasuki dunia kerja. 

d. Sarana meningkatkan softskill dan hardskill di dunia kerja. 

 

2. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sarana untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia kerja. 

b. Sarana untuk memperbaiki program pendidikan dalm upaya 

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan/lembaga. 

c. Membina relasi yang lebih baik antara perguruan tinggi dengan instansi 

terkait. 

d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja 

agar lulusan perguruan tinggi lebih dikenal oleh dunia kerja. 

 

3. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas operasionalnya. 

b. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. 

c. Membina relasi yang lebih baik anatara instansi terkait dengan 

Universitas Negeri Jakarta. 
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D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di salah satu perusahaan BUMN yang 

bergerak dibidang jasa perbankan yaitu PT Bank X. Praktikan ditempatkan 

pada: 

Nama perusahaan : PT Bank X 

Unit Kerja : SME Area Tangerang Kisamaun 

Alamat   : Ruko Business Park Tangerang City blok a/8 

 Jalan Jendral Sudirman No. 1 

 Kota Tangerang, Banten 15117 

Telepon   : (021) 29676318 

Faximile   : (021) 29676319 

Website   : www.bankmandiri.co.id 

Bagian    : Analis Kredit SME 

Praktikan memilih PT Bank X sebagai tempat pelaksanaan PKL karena 

ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses analisis suatu laporan keuangan 

perusahaan dalam persetujuan pemberian kredit di Bank. Praktikan 

ditempatkan di bagian Analis Kredit Small Medium Enterprise (SME). 

 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan PKL, Praktikan mulai dengan mengurus surat 

pengantar kampus ke Gedung R, meminta tanda tangan kepada kaprodi S1 

Akuntansi, lalu ke BAAK. Setelah surat pengantar selesai dibuat, Praktikan 

mengajukan surat lamaran PKL ke PT Bank X  Unit Kerja SME Area 

http://www.bankmandiri.co.id/
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Tangerang Kisamaun. Surat pengantar tersebut akan diteruskan ke Mandiri 

University Group. Setelah surat diterima, tiga minggu kemudian praktikan  

menerima pemberitahuan untuk melengkapi berkas berupa Curriculum 

Vitae dan Surat permohonan Pribadi yang dikirim melalui e-mail. 

Selanjutnya pada tanggal 6 Juli 2017 Pratikan mendapat pemberitahuan 

melalui telepon bahwa Praktikan diterima PKL di Bank X SME Area 

Tangerang Kisamaun bagian analis kredit yang dimulai pada tanggal 10 Juli 

2017. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan PKL di Bank X dilaksanakan selama 40 hari kerja 

terhitung sejak tanggal 10 Juli 2017 hingga 1 September 2017. Jam kerja 

Praktikan dimulai pada pukul 07.30 hingga 16.30 setiap hari Senin sampai 

Jumat. Setiap harinya sebelum melakukan aktivitas, dilakukan doa pagi 

yang dipimpin oleh salah satu karyawan secara bergiliran dan briefing yang 

dipimpin oleh SME Manager. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan ini dimulai setelah Praktikan menyelesaikan PKL 

yaitu dimulai pada awal September 2017 hingga selesai. Laporan ini disusun 

dengan tujuan melengkapi persyaratan kelulusan mata kuliah PKL serta 

Program Studi Strata S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNJ. Praktikan 

menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah Praktikan kerjakan 

selama melaksanakan PKL di PT Bank X SME Area Tangerang Kisamaun. 


