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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Universitas Negeri Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi Jurusan 

Akuntasi, menerapkan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai salah satu 

syarat kelulusan, PKL merupakan program keseimbangan antara ilmu 

pengetahuan teori dan kemampuan real dalam penerapannya, maka dari 

itu PKL mempunyai tujuan bagaimana cara pengaplikasian ilmu 

pengetahuan itu dibidang dunia kerja. PKL juga sebagai pembelajaran dari 

program pembentukan tenaga kerja yang potensial, selama praktikan 

melakukan program PKL, praktikan mendapatkan berbagai pengalaman 

yang real di dunia kerja dan pengalaman tersebut sangat berguna bagi 

praktikan khusunya, beberapa hal pengalaman yang praktikan alami 

selama PKL yaitu: 

1. Praktikan mampu beradaptasi dan berinteraksi di dunia kerja 

serta dapat memahami bagaiman sifat-sifat karyawan secara 

individu khusunya di Sub Perbendaharaan tempat prakrikan 

melakukan PKL. 

2. Praktikan mampu mengatur waktu lebih baik dalam pekerjaan, 

dalam artian mana pekerjaan yang lebih penting dan lebih 
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mendesak, mana pekerjaan yang penting tapi tidak mendesak 

dan mana pekerjaan yang tidak penting tapi tidak mendesak. 

3. Praktikan mampu mempelajari dan mengerjakan apa itu 

Pemusatan Uang Pendapatan Perusahan (PUPP), mengtahui 

pendapatan lain-lain PERUM DAMRI, mengetahui apa itu 

pajak yang sifatnya final di PERUM DAMRI, mengetahui 

Rencana Kerja Anggran Perusahaan (RKAP) dan Surat Setoran 

Pajak (SSP PPH 21). 

 

B. Saran-Saran 

Praktikan menyadari adanya berbagai kekurangan selama 

melaksanakan PKL di KANTOR PUSAT PERUM DAMRI, adapun saran-

saran yang dapat praktikan untuk dapat meingkatkan dan memperbaiki 

serta dapat dijadikan acuan untuk meminimalisir kekurangan dari 

pelaksaan PKL kedepannya adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan 

a. Mungtamakan kedisiplinan yang tinggi agar menjadi 

mahasiswa yang memiliki etos kerja yang baik dan 

profesional dibidang akuntansi. 

b. Lebih komunikatif dan cepat tanggap apabila kedepannya 

ada terjadi kesalahan. 
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c. Diutaman memiliki keterampilan yang bagus khususnya 

dalam bidang akuntansi agar memudahkan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Perbaikan dalam pelayanan akademik jelang menghapi 

PKL. 

b. Adanya kerja sama dengan perusahaan-perushaan sehingga 

dapat memudahkan mahasiswa dalam menjalankan PKL. 

3. Bagi Kantor Pusat PERUM DAMRI 

a. Diharapkan memiliki perlengkapan kantor yang lebih 

memadai, seperti contoh halnya fasilitas computer yang 

cukup untuk penggunaan bersama. 

b. Mengarahkan mahasisawa PKL kearah yang lebih terarah 

kebidang pekerjaannya yang sesuai dengan bidangnya. 

c. Diharapkan dapat terus menjalin hubungan baik dengan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

 

 

 

 


