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BAB IV  

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan  

Kegiatan PKL membantu mahasiswa Akuntansi FE-UNJ khususnya 

praktikan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah didapatkan pada 

perkuliahan kepada dunia kerja. Kegiatan ini juga mengembangkan 

keterampilan teknis sehingga mempersiapkan praktikan untuk bersaing di 

pasar tenaga kerja. 

Kegiatan PKL yang dilaksanakan praktikan di PT PIJ, memberikan 

pengalaman kepada praktikan mengenai pekerjaan yang akan digeluti setelah 

lulus dari perkuliahan. Praktikan mempelajari penerapan akuntansi pada 

perhotelan, perpajakan, dan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa perhotelan.  

Selain hard-skill, praktikan juga mengembangkan soft-skill yang 

dimiliki. Pada PT PIJ, praktikan harus bekerjasama dengan staff melalui 

komunikasi yang baik dan hubungan antar individu yang harmonis sehingga 

menciptakan lingkungan kerja yang positif. Hal lain terkait itu adalah 

mengenai kedisiplinan, keakuratan, kejujuran, serta rasa tanggung jawab atas 

setiap pekerjaan yang diberikan oleh penanggungjawab PKL. 
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Selama PKL di PT PIJ, praktikan dapat mengambil kesimpulan dari 

beberapa pekerjaan yang dilakukan antara lain sebagai berikut : 

1. Praktikan mengetahui dan memahami pengarsipan dokumen-

dokumen PT PIJ seperti Payment Voucher yang dikirim dan 

dilampirkan oleh masing-masing hotel. 

2. Praktikan mengetahui proses pembentukan COA dan pentingnya 

COA pada perusahaan.  

3. Praktikan mempelajari terkait perpajakan mulai dari perhitungan 

sampai proses pembayaran PPh 21 yang harus dilakukan oleh PT 

PIJ. 

4. Praktikan dapat belajar bertanggung jawab, kedisplinan, dan 

ketelitian dalam melakukan segala tugas yang diberikan; 

5. Praktikan mengetahui kegiatan umum perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang pengelolaan hotel, khususnya PT PIJ. 

 
B. Saran 

1. Bagi Praktikan  

a. Praktikan harus lebih mempersiapkan diri lagi dalam hal kemampuan 

dan keterampilan akuntansi sehingga dapat diterapkan dalam dunia 

kerja. 
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b. Praktikan harus meningkatkan kompetensi dengan membaca literatur, 

buku, dan aturan-aturan terkait perpajakan karena banyaknya transaksi 

yang melibatkan perpajakan.  

2. Bagi FE-UNJ 

a. Meningkatkan kerjasama yang baik dengan instansi-instansi atau 

perusahaan agar mahasiswa dapat menemukan tempat PKL lebih 

mudah dan pelaksanaan PKL selanjutnya dapat berjalan dengan baik. 

b. Memberikan waktu pelaksanaan PKL yang tepat untuk mahasiswa 

misalnya seperti pada akhir tahun sehingga mahasiswa dapat memilih 

tempat PKL dengan waktu yang tepat dan pada tempat yang diminati.   

3. Bagi PT PIJ  

a. PT PIJ sebaiknya segera merealisasikan rencana pengadaan sistem 

aplikasi akuntansi agar prosedur dalam kegiatan perusahaan 

khususnya di bidang akuntansi menjadi lebih baik.   

b. PT PIJ harus lebih taat peraturan terutama terkait dengan perpajakan 

yang sudah diatur dalam perundang-undangan.  

c. PT PIJ sebaiknya memiliki penyimpanan dokumen yang baik, mulai 

dari masuknya dokumen sampai penyimpanan ditempat yang baik. 

d. PT PIJ sebaiknya menambah sumber daya manusia sehingga 

memastikan adanya pemisahan tugas dan wewenang untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan.  


