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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Perkembangan dunia usaha semakin bertumbuh dan persaingan 

diantara pelaku usaha juga semakin ketat. Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang mendunia dan berkembang menjadi salah satu faktor 

yang mendukung perkembangan bisnis baik di dalam negeri maupun luar 

negeri. Bertambahnya jumlah pelaku usaha dan ketatnya persaingan dunia 

usaha, berdampak pada tingginya kebutuhan akan sumber daya manusia 

yang professional, kompeten, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan. 

Pasar tenaga kerja yang luas sementara kebutuhan tenaga kerja yang 

sedikit mengakibatkan persaingan yang ketat antar para pekerja. Para 

pekerja mampu menyesuaikan soft-skill dan hard-skill yang diharapkan 

oleh perusahaan. 

Sistem rekrutmen dan seleksi yang baik, akan mempermudah 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selain itu, keberlangsungan 

perusahaan dapat tetap terjaga dengan hadirnya sumber daya manusia yang 

berkompeten dan memiliki akhlak yang baik. Kebutuhan akan sumber 

daya manusia tersebut dapat dipenuhi oleh lulusan perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi dharapkan mampu mencetak lulusan yang memiliki 

penguasaan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang baik, 
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berkompeten, memiliki akhlak yang baik, serta mampu bersaing dalam 

pasar tenaga kerja.  

 Untuk menciptakan lulusan yang terbaik, maka Universitas Negeri 

Jakarta menyelenggarakan beberapa program yang diharapkan mengasah 

kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Salah satu program yang 

diwajibkan bagi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta adalah Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). PKL merupakan kegiatan yang diwajibkan bagi mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta yang bertujuan untuk menambah wawasan dan 

keterampilan mahasiswa terkait dunia kerja, serta mahasiswa dapat 

menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dalam 

perkuliahan. Selain itu, mahasiswa dapat membandingkan ilmu yang 

sudah dipelajari dalam perkuliahan dengan kondisi pekerjaan dilapangan. 

Dalam pelaksanaannya, praktikan memilih perusahaan yang 

merupakan entitas anak dari PT Pegadaian (Persero) yaitu PT Pesonna 

Indonesia Jaya (PIJ). PT PIJ merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang pengelolaan hotel dan jasa properti. Alasan praktikan memilih PT 

PIJ karena praktikan ingin menambah wawasan dan pengalaman bekerja 

pada perusahaan yang bergerak pada bidang pengelolaan hotel dan jasa 

properti.  
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya kegiatan PKL adalah sebagai 

berikut: 

1. Maksud PKL 

Adapun maksud diadakannya kegiatan PKL, yaitu: 

a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa Program Studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi UNJ. 

b. Membandingkan antara teori yang dipelajari dalam perkuliahan 

dengan kondisi nyata dalam dunia kerja. 

c. Memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai ilmu 

yang ditempuh di perkuliahan.  

d. Memperkenalkan kepada mahasiswa tentang kerja sama dalam 

dunia kerja serta rasa tanggung jawab yang harus dimiliki 

mahasiswa atas dasar memprioritaskan sesuatu yang harus 

didahulukan.  

2. Tujuan PKL 

Adapun tujuan diadakannya kegiatan PKL, yaitu: 

a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan serta gambaran 

mengenai kondisi dunia kerja. 

b. Meningkatkan keterampilan mahasiswa serta mengembangkan dan 

menumbuhkan sikap professional dalam dunia kerja. 

c. Memantapkan pemahaman mahasiswa terkait dengan dunia kerja 

sehingga mahasiswa dapat melihat dan ikut terlibat dalam praktik. 
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d. Mempersiapkan mahasiswa untuk mampu bersaing pada dunia 

kerja. 

 

C. Kegunaan PKL 

Kegiatan PKL memiliki kegunaan yang besar bagi praktikan 

sebagai mahasiswa, perusahaan, maupun perguruan tinggi. Adapun 

kegunaan PKL tersebut antara lain: 

1. Bagi praktikan 

Adapun kegunaan PKL bagi praktikan adalah sebagai berikut: 

a. Menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan ke 

dalam dunia kerja. 

b. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait akuntansi 

khususnya akuntansi pada jasa perhotelan.  

c. Menambah keterampilan serta keahlian di bidang praktik. 

d. Melatih praktikan untuk bertanggungjawab, disiplin, dan memiliki 

etos kerja yang tinggi. 

e. Mengembangkan cara berfikir kritis dan cepat dalam mengambil 

keputusan. 

2. Bagi PT PIJ 

Adapun kegunaan PKL bagi praktikan adalah sebagai berikut: 

a. Membantu pekerjaan operasional dari perusahaan terkait akuntansi 

dan perpajakan. 
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b. Menjadi kegiatan dan tempat bertukar ilmu dan pengalaman antara 

teori dengan kenyataan di lapangan. 

c. Membina hubungan kemitraan yang baik antara instansi dengan 

perguruan tinggi dalam hal ini FE-UNJ. 

3. Bagi FE-UNJ: 

Adapun kegunaan PKL bagi FE-UNJ adalah sebagai berikut:  

a. Menjalin hubungan yang baik dan positif antara FE-UNJ dengan 

PT PIJ. 

b. Mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.  

c. Memberikan masukan kepada FE-UNJ terkait dengan kurikulum 

dan materi yang dipelajari apakah sesuai dengan kebutuhan dunia 

kerja. 

 

D. Tempat PKL 

PKL dilaksanakan oleh praktikan pada instansi perusahaan yang 

bergerak dibidang Jasa Pengelolaan Hotel, Pengembangan, dan 

Pembangunan Properti. Adapun profil perusahaan tempat praktikan 

melaksanakan kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : PT Pesonna Indonesia Jaya 

Alamat  : Jalan Kramat Raya No. 162, Jakarta Pusat 10430 

Telepon  : (021) 31926149, (021) 3155550 

Faximile  : (021) 31926150 

Website  :  - 
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E-mail  :  pesonnaindonesiajaya@gmail.com 

Praktikan melaksanakan PKL pada bagian Keuangan dan Umum PT PIJ. 

Alasan praktikan memilih PT PIJ karena praktikan ingin mengetahui dan 

menambah ilmu terkait akuntansi perhotelan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL  

Untuk melaksanakan kegiatan PKL, praktikan harus melalui 3 tahap, yaitu 

Tahap persiapan, Tahap pelaksanakaan, dan Tahap pelaporan. 

1. Tahap Persiapan 

  Praktikan memulai tahap persiapan dengan mengumpulkan 

informasi terkait tempat pkl. Praktikan menemukan PT PIJ dari 

mahasiswa lain yang pernah melaksanakan PKL di PT PIJ pada tahun 

sebelumnya.  

 Praktikan membuat Surat Permohonan untuk disetujui oleh 

Program Studi. Kemudian praktikan melanjutkan ke Fakultas Ekonomi 

(Gedung R) untuk diketahui dan mendapatkan persetujuan dari 

Kasubag Bidang Akademik. Setelah mendapatkan persetujuan dari 

Program Studi dan Fakultas, praktikan ke Biro Administrasi Akademik 

dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk mengambil dan mengisi form 

perusahaan tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL.  

 Setelah form diisi oleh praktikan, praktikan kembali ke 

BAAK dan menunggu 3-4 hari untuk mendapaatkan Surat 

Permohonan Izin Praktik Kerja Lapangan yang akan diajukan kepada 
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perusahaan praktikan melaksanakan PKL. Pada tanggal 6 Juni 2017, 

praktikan berkunjung ke PT PIJ dengan membawa surat Permohonan 

Izin Praktek Kerja Lapangan (PKL). Setelah itu, pada tanggal yang 

sama, praktikan diwawancara dan akhirnya diterima untuk 

melaksanakan PKL pada bagian Keuangan dan Umum PT PIJ. 

2.  Tahap Pelaksanaan PKL 

  Praktikan melaksanakan PKL mulai dari tanggal 18 Juli 

sampai dengan 18 September 2017 pada bagian Keuangan dan Umum 

PT PIJ. Praktikan melaksanakan PKL setiap hari Senin-Jumat pkl. 

08.00-17.00 WIB. Praktikan diwajibkan untuk berpakaian sopan dan 

rapih selama melaksanakan kegiatan PKL. 

3. Tahap Pelaporan 

  Pada tahap pelaporan, praktikan diwajibkan untuk 

mengikuti bimbingan dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Hafifah 

Nasution, S.E, M.Si. Bimbingan diikuti oleh praktikan selama 5 kali. 

Melalui bimbingan, praktikan memahami dan mengerti penulisan 

laporan PKL yang baik.  

Praktikan menyusun laporan mulai dari bulan September 

dan mulai mengikuti bimbingan pada bulan Oktober sehingga 

menghasilkan laporan yang baik.  

 

 


