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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

        Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana bagi mahasiswa untuk 

menerapkan ilmu yang didapatkan selama proses kuliah. Adanya program PKL ini, 

mahasiswa diharapkan akan memperoleh gambaran dan kondisi lingkungan kerja 

yang sesungguhnya di suatu instansi ataupun perusahaan. Selain itu, mahasiswa 

juga diharapkan mampu mengembangkan keterampilan, mampu memahami sikap 

dengan atasan, disiplin serta bertanggungjawab pada pekerjaan yang diberikan. 

Praktikan melaksanakan PKL di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok. 

Selama melaksanakan PKL di BKD Kota Depok, Praktikan memperoleh ilmu serta 

pengalaman yang sangat beharga. Praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan 

selama melaksanakan PKL di BKD Kota Depok adalah sebagai berikut: 

1. Praktikan mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pembuatan laporan 

semesteran pemerintah daerah Kota Depok 

2. Praktikan mengetahui cara melakukan pengumpulan data LRA, mengolah data 

LRA sebelum proses sebelum penggabungan LRA Kota Depok, serta mengarsip 

data keuangan tersebut. 

3. Praktikan mampu mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan baik 

pada saat laporan semesteran, maupun pada saat laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran dari bendahara masing-masing SKPD  
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4.  Praktikan mengetahui kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Bidang Akuntansi 

dan Data Keuangan BKD Kota Depok untuk menambah kompetensi dari staf 

bagian penyusunan laporan keuangan setiap SKPD Kota Depok 

5. Praktikan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru selama melaksanakan PKL 

di BKD Kota Depok. 

 

B. Saran 

        Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan PKL, saran-saran yang dapat 

diberikan oleh praktikan, antara lain: 

1. Saran Bagi Praktikan 

a. Harus lebih mempersiapkan persyaratan-persyaratan PKL jauh-jauh hari  

sebelum pelaksanaan PKL 

b. Praktikan harus lebih memahami materi akuntansi agar mempermudah pada 

saat pelaksaan PKL 

c. Praktikan harus serius dalam melaksanakan PKL, jangan hanya 

melaksanakan PKL karena kewajiban matakuliah. PKL memberikan 

pengalaman yang sangat berharga yang akan bermanfaat bagi Praktikan pada 

memasuki dunia kerja.  

 

2. Saran Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. UNJ seharusnya memberikan pengarahan dahulu sebelum Praktikan 

melaksanakan PKL agar Praktikan mengetahui apa yang akan dilakukan di 

tempat PKL nantinya. 
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b. UNJ harus lebih menjalin kerja sama baik dengan instansi atapun perusahaan 

untuk mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL 

 

3. Saran Bagi Badan Keuangan Daerah Kota Depok 

a. BKD Kota Depok harus tetap memberikan kepercayaan nya dalam 

memberikan tugas bagi mahasiswa yang melaksanakan PKL 

b. Menjalin hubungan kerja sama dengan Universitas Negeri Jakarta 


