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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Dewasa kini pendidikan merupakan hal yang cukup penting 

dipertimbangkan dalam mencari pekerjaan. Banyaknya lulusan Sarjana 

Ekonomi setiap tahunnya membuat persaingan mencari kerja semakin ketat. 

Tidak hanya lulusan Universitas Negeri namun ribuan lulusan Universitas 

Swasta juga menjadi pertimbangan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perguruan 

tinggi berupaya untuk memberikan bekal sebaik-baiknya kepada calon lulusan 

agar dapat berkompetisi dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya. Selain 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas, calon lulusan juga diberikan 

bekal berupa pengalaman bekerja melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL).  

       Dunia kerja dengan perkuliahan tentulah berbeda, selain dituntut untuk 

memiliki kemampuan intelektual yang baik mahasiswa juga dituntut memiliki 

sikap yang baik ketika memasuki dunia kerja. Tanggung jawab, mampu bekerja 

sama, kemampuan mengambil keputusan adalah hal lain yang harus dikuasai 

selain pengetahuan yang luas. PKL merupakan salah satu cara untuk 

menunjukkan keadaan dunia kerja yang sebenarnya kepada calon lulusan. 

Melalui PKL pula perusahaan dapat menemukan calon tenaga kerja yang 

kompeten dan dibutuhkan oleh perusahaan dan juga sebagai sarana bagi 

perusahaan untuk menyampaikan tujuan perusahaannya. 
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       Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

mewajibkan mahasiswa untuk melakukan PKL yang merupakan salah satu 

syarat kelulusan mahasiswa dengan bobot 2 SKS. PKL diharapkan mampu 

menjadi sarana mahasiswa untuk mengenali dunia kerja secara langsung, 

membangun interaksi dalam bekerja, bekerja sama dalam mencapai tujuan, 

menambah wawasan, serta menciptakan mahasiswa yang tanggap dalam 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi.   

       Pembangunan infrastruktur Indonesia saat ini terjadi begitu pesat. Berbagai 

proyek pembangunan dilakukan untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, 

terlihat dari berbagai macam pembangunan jalan tol, jembatan, dan LRT yang 

saat ini banyak dikerjakan khususnya di Ibu Kota Jakarta. Oleh karena itu, 

Praktikan tertarik untuk melakukan PKL pada perusahaan yang berperan penting 

dalam pembangunan (konstruksi) sehingga Praktikan memilih untuk melakukan  

PKL pada PT Waskita Beton Precast, Tbk yang merupakan perusahaan 

manufaktur pembuat beton precast dan ready mix. PT Waskita Beton Precast, 

Tbk berada di Gedung Teraskita Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A Jakarta Timur 

13340. Praktikan melaksanakan PKL di Departemen Keuangan, Akuntansi dan 

Pajak, bagian akuntansi khususnya menangani Utang Supplier (Account 

Payable). 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 

a. Menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan bagi 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

b. Memberi gambaran yang sebenarnya mengenai dunia kerja. 

c. Membentuk jiwa profesional, disiplin, bertanggung jawab, tanggap, 

dan kompeten dalam bidang akuntansi. 

 

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

a. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai akuntansi. 

b. Menambah wawasan dan keterampilan akuntansi mahasiswa dalam 

dunia kerja. 

c. Menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 

diperoleh di bangku kuliah. 

d. Mengarahkan mahasiswa untuk memiliki sikap profesional dalam 

bekerja serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di 

tempat kerja. 

e. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk dapat menyiapkan diri 

menjadi lebih baik supaya mampu berkompetisi di dunia kerja. 

f. Menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

       Selain memberikan manfaat bagi mahasiswa, PKL juga memberikan 

manfaat bagi Perguruan Tinggi dan Perusahaan.  
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1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Sarana belajar dan penyanding ilmu antara ilmu yang telah diterima di 

bangku kuliah dengan realitas yang terjadi di dunia kerja. 

b. Sarana memperoleh pengalaman guna menyiapkan diri dalam 

menghadapi dunia kerja kelak. 

c. Memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai keadaan dunia 

kerja dan sebagai sarana belajar. 

d. Menjadikan mahasiswa yang bertanggung jawab karena harus 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

2. Bagi PT Waskita Beton Precast, Tbk 

a. Perusahaan terbantu dalam melaksanakan tugasnya sehingga pekerjaan 

dapat selesai tepat waktu bahkan lebih cepat. 

b. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak. 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin hubungan sinergis yang baik antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan atau instansi yang 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan PKL. 

b. Membangun kerja sama antara universitas dengan dunia kerja agar 

lulusan Universitas Negeri Jakarta dapat dikenal oleh dunia kerja. 

c. Sarana untuk menyiapkan lulusan yang kompeten dan profesional 

sehingga siap terjun ke dunia kerja. 
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d. Sarana untuk memperbaiki program pendidikan dalam upaya 

menghasilkan lulusan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

membidangi konstruksi tepatnya manufaktur beton precast dan ready mix. 

Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan : PT Waskita Beton Precast, Tbk 

     Departemen Keuangan, Akuntansi dan Pajak 

  Bagian Akuntansi 

 Alamat   : Gedung Teraskita 

  Jl. MT. Haryono Kav. No. 10A 

  Jakarta Timur 13340 

 Telepon  : (021) 22892999, 29838020 

 Faximile  : (021) 29838025 

 Website  : www.waskitaprecast.co.id   

       Praktikan memilih PT Waskita Beton Precast, Tbk sebagai tempat 

pelaksanaan PKL karena ingin mengetahui lebih jauh mengenai akuntansi 

yang terjadi dalam perusahaan manufaktur beton precast dan ready mix yang 

sangat erat hubungannya dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan 

      Pada tahap persiapan PKL dimulai dengan membuat Surat 

Permohonan PKL. Pertama-tama Praktikan mengurus surat pengantar dari 

Gedung R yang telah disetujui oleh Koordinator Program Studi kemudian 

dilanjutkan dengan membuat surat dari Biro Administrasi Akademik 

Kemahasiswaan (BAAK). Setelah itu Praktikan mengantar Surat 

Permohonan PKL, Curriculum Vitae, Surat Lamaran PKL, Transkip nilai 

dari semester 1 hingga semester 6, dan pas foto. Dokumen tersebut 

Praktikan berikan kepada Receiptionist PT Waskita Beton Precast, Tbk 

yang berada di Lantai 3 Gedung Teraskita. 2 minggu kemudian Praktikan 

mendapat telepon dari Departemen SDM untuk melakukan wawancara. 

Wawancara dilakukan pada 22 Juni 2017, pada saat wawancara 

berlangsung Praktikan ditanya mengenai pengetahuan Praktikan akan 

sistem Enterprise Resource Planning (ERP) karena pada saat itu PT 

Waskita Beton Precast, Tbk memiliki project perpindahan sistem ke 

sistem ERP. Selain itu Praktikan ditanya mengenai kesediaan lembur, 

membawa laptop pribadi, dan waktu mulai PKL yang disepakati bersama. 

Praktikan dinyatakan diterima PKL di Departemen Keuangan, Akuntansi 

dan Pajak. Bidang tempat Praktikan melaksanakan PKL diberitahukan 

pada hari pertama Praktikan melaksanakan PKL. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

           Praktikan melaksanakan PKL selama 44 hari kerja yang dimulai pada 

3 Juli 2017 hingga 4 September 2017. Praktikan masuk pada Senin hingga 

Jumat pukul 08:00 hingga 17:00 dengan jam istirahat pada pukul 12:00 

hingga 13:00. Terkadang apabila Praktikan diminta untuk lembur, maka 

Praktikan dapat menyelesaikan pekerjaan Praktikan pada pukul 18:00 atau 

19:00. 

3. Tahap Pelaporan 

       Tahap Pelaporan dimulai sejak Praktikan menyelesaikan PKL dengan 

tujuan untuk melengkapi persyaratan kelulusan mata Kuliah Praktik Kerja 

Lapangan serta syarat kelulusan Strata 1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. Laporan PKL ini dibuat berdasarkan data yang 

telah Praktikan olah dan kumpulkan. Seperti berkas pelaksanaan PKL dan 

lampiran lain yang dibutuhkan. 

 

 


