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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

  

A. Kesimpulan 

Kesimpulan hasil selama kegiatan praktik kerja lapangan yang dijalankan 

praktikan di PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, antara lain: 

1. Praktikan mendapatkan pengalaman kerja yang berharga dari PT JIEP terkait 

pencatatan pengeluaran uang baik dari kas besar maupun bank, petty cash, 

melakukan posting jurnal, pelaporan untuk pemantauan, dan pencatatan data 

jurnal atas piutang utilitas. 

2. Praktikan memahami alur kerja dari memasukkan penjurnalan ke sistem 

akuntansi PT JIEP hingga menjadi laporan keuangan mingguan serta 

pendapatan perusahaan yang berasal dari piutang utilitas. 

3. Praktikan menyadari pentingnya sikap ketelitian dan kehati-hatian dalam 

proses penginputan jurnal ke sistem. Karena jika praktikan melakukan 

kesalahan memasukkan data maka diperlukan waktu tambahan untuk 

memperbaikinya kembali ke dalam sistem. 

4. Praktikan memahami bahwa kepercayaan dan sikap tanggung jawab adalah hal 

yang harus dijaga. Oleh karena itu, praktikan harus disiplin, amanah, cepat 

tanggap, dan aktif. Banyak sekali pekerjaan tertentu yang diberikan tanggung 

jawab penuh oleh mentor kepada praktikan jika tidak bersikap demikian maka 

kepercayaan mentor akan berkurang. 
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B. Saran 

Berdasarkan pengalaman praktikan melaksanakan kegiatan PKL di PT Jakarta 

Industrial Estate Pulogadung, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak 

terkait guna menjadi masukan dan bahan evaluasi agar kegiatan PKL ke depannya 

dapat lebih baik lagi, yaitu:  

1. Bagi mahasiswa 

a. Praktikan perlu mempersiapkan diri terutama pemahaman mengenai 

akuntansi dasar agar saat diberi penugasan dapat mengikuti arahan dengan 

baik karena telah memahami dasarnya. 

b. Praktikan harus bersikap profesional yang mengutamkan ketelitian, 

bertanggung jawab, serta mampu beradaptasi dengan lingkungan. 

 

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi 

a. Memberikan pengarahan dan panduan sejak awal sebelum memilih tempat 

PKL agar praktikan dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan 

kegiatan PKL. 

b. Memiliki catatan daftar perusahaan untuk menghindari kesamaan tempat 

PKL antar mahasiswa. 

c. Menjalin kerjasama dengan perusahaan ataupun instansi, sehingga 

memudahkan penempatan mahasiswa untuk kegiatan PKL. 

d. Memperbaharui ilmu dan teori serta mengkaji bersama praktikan terutama 

terkait PSAK, sehingga saat PKL praktikan memahami kesesuaian 

pencatatan akuntansi berdasarkan standar yang berlaku. 
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3. Bagi PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 

a. PT JIEP sebaiknya tetap menjalin komunikasi dengan pihak kampus agar 

kerjasama terkait program PKL dapat berjalan dengan baik dan menjadi 

sarana bagi perusahaan dalam menjaring calon pekerja unggul di masa 

mendatang. 

b. Pada departemen Accounting & Tax sebaiknya memiliki pedoman kerja 

untuk penggunaan aplikasi, sehingga memudahkan peserta magang dan 

adanya keseragaman dalam akun yang digunakan. 

c. Dalam pengendalian pengarsipan dokumen sebaiknya PT JIEP tidak hanya 

membuat catatan manual dengan buku catatan peminjaman dokumen, tetapi 

juga membuat pencatatan pengarsipan berbasis sistem, sehingga 

memudahkan dalam penelusuran dokumen atau arsip. 


