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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

      Selama dua bulan Praktikan menjalankan PKL di PT Waskita Beton Precast, 

Tbk Departemen Keuangan, Akuntansi dan Pajak bagian akuntansi banyak 

sekali pengalaman dan ilmu yang praktikan dapatkan. Praktikan belajar 

mengenai pentingnya sopan santun, disiplin, cekatan, dan sifat lain yang 

berhubungan dengan pembentukan etika yang baik. 

       Lingkungan kerja yang kondusif dan ramah terhadap mahasiswa yang ingin 

melakukan PKL membuat Praktikan lebih mudah memperoleh ilmu dan 

pengalaman berkaitan dengan ilmu akuntansi khususnya pada bagian utang. 

Selain itu, pembimbing di tempat Praktikan melaksanakan PKL juga sangat 

komunikatif dan tidak pelit akan ilmu, pembimbing Praktikan juga selalu 

mengajarkan hal-hal lain di luar pekerjaan yang berkaitan dengan ilmu 

akuntansi. 

       Selama melaksanakan PKL di PT Waskita Beton Precast, Tbk Praktikan 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Praktikan memahami bagaimana tahap-tahap meng-entry transaksi utang 

pada sistem ERP-Live, sistem ini merupakan sistem yang 

mengintegrasikan seluruh bagian dalam perusahaan 
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2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana tahap-tahap meng-entry transaksi 

utang pada sistem ERP-GL dan tujuan dilakukannya pencatatan pada 

sistem ini 

3. Praktikan lebih memahami tahap-tahap pencatatan transaksi utang pada 

sistem WKAK yang merupakan sistem lama milik Waskita Karya dan 

perbedaannya jika dibandingkan dengan sistem ERP, baik ERP Live 

maupun ERP GL 

4. Praktikan mengetahui bagaimana proses rekonsiliasi atas pembayaran 

utang dilakukan untuk memastikan bahwa pembayaran telah dilakukan 

secara tepat 

5. Praktikan memahami bagaimana membuat Laporan Keuangan Tambahan 

atas utang  

6. Praktikan banyak memperoleh ilmu baru dan pengalaman bekerja yang 

dapat menambah kemampuan Praktikan guna menyiapkan diri memasuki 

dunia kerja kelak 

7. Praktik Kerja Lapangan membuat Praktikan lebih mampu bekerja sama 

dengan baik dalam bekerja 

B. Saran 

1. Bagi Praktikan 

a. Sebelum melaksanakan PKL penting bagi praktikan untuk mengetahui 

latar belakang institusi dan siklus perusahaan tempat Praktikan akan 

melakukan PKL 
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b. Praktikan harus lebih teliti dalam mengerjakan segala pekerjaan yang 

diberikan, jangan terburu-buru dan harus tetap bersikap hati-hati agar 

hasil yang diperoleh atas pekerjaan tersebut adalah hasil yang terbaik 

c. Praktikan diharapkan lebih aktif bertanya jika mengalami kesulitan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Hendaknya mahasiswa yang akan melaksanakan PKL diberikan 

pengarahan dan bimbingan terlebih dahulu agar tidak terjadi 

penyimpangan antara program studi mereka dengan pekerjaan yang 

diperoleh ditempat PKL 

b. Fakultas sebaiknya memberikan referensi perusahaan mana saja yang 

dapat menerima mahasiswa PKL sehingga mahasiswa tidak mengalami 

kesulitan dalam menentukan tempat PKL 

3. Bagi PT Waskita Beton Precast, Tbk 

a. PT Waskita Beton Precast, Tbk sebaiknya melakukan sosialisasi 

kepada plant dan batching plant dalam rangka penyuksesan sistem ERP 

agar tidak ada lagi kesimpang-siuran antara plant dan batching plant 

dengan kantor pusat sehingga transaksi dapat berjalan dengan baik 

b. PT Waskita Beton Precast sebaiknya memberlakukan sistem reward 

dan punishment untuk meningkatkan motivasi karyawan selama masa 

peralihan sistem ini agar Plant dan Batching Plant melakukan entry 

pada sistem ERP. 
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c. Untuk bagian akuntansi khususnya sub bagian utang sebaiknya lebih 

memerhatikan peletakan dokumen agar tidak ada invoice yang hilang 

pada saat waktu pembayaran akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


