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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, 

menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi 

kenyataan dalam alam manusia. Ilmu dan teknologi selalu berkembang dan 

mengalami kemajuan, sesuai dengan perkembangan zaman dan 

perkembangan cara berfikir manusia. Pendidikan merupakan salah satu cara 

untuk mendapatkan sebuah ilmu. Menurut Rob Gilbert, 1996:115 

mengemukakan bahwa “Aspek pendidikan bagi warga negara bukan hanya 

memberikan pengalaman terhadap kehidupan bernegara, melainkan 

kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman, nilai-nilai dan kemampuan 

berpartisipasi secara efektif dalam suatu kehidupan demokrasi”. Seorang 

manusia, ingin mendalami suatu ilmu untuk mendapatkan suatu pekerjaan 

dalam mewujudkan cita-cita di masa yang akan datang. Menurut teori hierarki 

kebutuhan Maslow beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat 

rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu 

sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang 

memotivasi. Sehingga seseorang akan termotivasi memiliki pekerjaan karena 

pekerjaan adalah kebutuhan di tingkatan berikutnya ketika memasuki usia 

kerja.Dalam mencari suatu pekerjaan yang di inginkan para lulusan memiliki 

tantangan atau kesulitan tersendiri, sebuah perusahaan telah menetapkan
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standar yang berlaku bagi perusahaan tersebut, sehingga para pencari kerja 

harus siap dengan kondisi dan persyaratan yang diberikan sebuah perusahaan. 

Dengan demikian, seorang lulusan berusaha untuk mendapatkan pembekalan 

yang sebaik-baiknya agar lulusan tersebut dapat berkompetisi dengan lulusan 

dari berbagai perguruan tinggi.  

Untuk meningkatkan kualitas para lulusan mahasiswa berdasarkan PP 

No. 39 Bab III pasal 4 (8) yang menyebutkan bahwa adanya pemberian 

kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja. Melalui Praktik Kerja 

Lapangan mahasiswa dapat mengetahui bentuk implementasi secara 

sistematis dan sinkron antara program pendidikan di saat kuliah dengan 

program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara 

langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Sehingga 

praktikan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dunia 

kerja sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik di 

lapangan, mahasiswa menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Sehingga mahasiswapun siap terjun di dunia kerja setelah menyelesaikan 

dunia kuliah.  

PKL merupakan sebuah metode yang efektif untuk memberikan 

mahasiswa pengalaman di dunia kerja, karena mahasiswa akan langsung 

berada di lingkungan kerja dan bisa melihat penerapan aplikasi dari teori yang 

sudah dipelajari di kampus. Pengalaman tersebut akan menjadi hal yang 

meningkatkan kualitas dari mahasiswa. Kualitas mahasiswa akan bertambah, 
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dimana selain mempelajari dan memahami teori tentang ilmu Akuntansi di 

kampus, mahasiswa juga akan siap untuk melakukan praktik di dunia kerja. 

Pada kesempatan kali ini, praktikan memilih tempat PKL di PT. Bukit 

Prima Bahari. PT. Bukit Prima Bahari merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa angkutan perkapalan. Praktikan memilih PT. Bukit 

Prima Bahari dikarenakan praktikan ingin mengetahui dan mempelajari lebih 

lanjut akuntansi di bidang jasa perkapalan, karena selama ini informasi 

akuntansi terkait jasa perkapalan dapat dikatakan jarang praktikan dapatkan 

selama di masa perkuliahan, sehingga praktikan dapat mengetahui secara 

langsung penerapan sistem akuntansi pada jasa perkapalan dan tidak 

bertantangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2010 tentangan 

angkutan di Perairan dan secara akuntansi tidak bertentangan dengan aturan-

aturan yang berlaku.  

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Berikut ini adalah maksud dan tujuan diadakannya PKL, yaitu:  

1. Maksud, antara lain :  

a. Sebagai syarat kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 

memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi dari 

Universitas Negeri Jakarta; 

b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia 

kerja; 
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c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja yang profesional 

sehingga akan membantu beradaptasi dalam dunia kerja; 

d. Menggambarkan keadaan dunia kerja yang sebenarnya; 

e. Menciptakan rasa professional, melatih rasa tanggung jawab, dan 

menumbuhkan keahlian dalam diri sejak dini.  

2. Tujuan, antara lain: 

a. Menambah pengalaman dan pengetahuan tentang cara kerja serta 

penggunaan sistem akuntansi di bidang keuangan pada sebuah 

perusahaan; 

b. Melatih mahasiswa agar dapat mengaplikasikan teori yang 

didapatkan pada pengajaran di bangku perkuliahan; 

c. Memperoleh pengetahuan baru tentang aplikasi akuntansi yang 

digunakan dalam keuangan sebuah perusahaan; 

d. Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman, dan 

keteramilan mahasiswa;  

e. Sarana pengaplikasian ilmu bagi mahasiswa yang teorinya sudah 

diterima di kampus; 

f. Mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang 

berkualitas dan profesional dalam bidang akuntansi. 
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C. Kegunaan PKL 

       Dalam pelaksanaanya, PKL tidak hanya memberikan manfaat bagi 

mahasiswa. Pelaksanaan PKL akan menghasilkan manfaat atau kegunaan 

baik bagi Universitas Negeri Jakarta, perusahaan tempat pelaksanaan PKL, 

dan juga bagi praktikan, kegunaan tersebut antara lain: 

1. Bagi Universitas Negri Jakarta 

a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang 

terkait; 

b. Membangun kerja sama dengan perusahaan sehingga perguruan 

tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha; 

c. Menjadikan gambaran dari pihak eksternal tentang kemampuan dan 

pemahaman mahasiswa atas penyerapan ilmu yang dilakukan oleh 

mahasiswa proses pembelajaran yang diberikan selama duduk di 

bangku perkuliahan; 

d. Mempersiapkan lulusan Universitas Negeri Jakarta yang berkualitas; 

e. Sarana untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia 

kerja. 

2. Bagi PT. Bukit Prima Bahari 

a. Menjadi fasilitator dan berpartisipasi dalam mempersiapkann tenaga 

kerja yang lebih terampil pada bidang akuntansi; 

b. Perusahaan terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas 

operasionalnya; 
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c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua 

belah pihak; 

d. Sebagai sarana memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan 

dalam dunia kerja. 

3. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan 

mengimplementasikannya secara langsung; 

b. Menambah pengetahuan diri praktikan tentang proses bekerja dalam 

sebuah organisasi dan solusi dalam melakukan pemecahan masalah, 

sekaligus melatih diri praktikan dalam hal tersebut sehingga 

meningkatkan wawasan, keterampilan, kreatifitas, dan inisiatif yang 

dimiliki mahasiswa; 

c. Menumbuhkan rasa percaya diri dan pengalaman di dunia kerja 

sehingga memiliki keterampilan lebih untuk memasuki dunia kerja.  

D. Tempat PKL 

       Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak dalam bidang 

Jasa Transhipment Perkapalan. Perusahaan tersebut adalah 

Nama Perusahaan : PT Bukit Prima Bahari 

Alamat : Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan 

Mega Kuningan, Jakarta Selatan 

Tempat   : Keuangan 
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       Praktikan memilih PT Bukit Prima Bahari sebagai tempat pelaksanaan 

PKL karena praktikan ingin mengetahui penerapan akuntansi pada 

perusahaan jasa transhipment. 

E. Jadwal Waktu PKL 

       Selama melakukan PKL praktikan melalui beberapa tahap yang harus 

dilalui, berikut merupakan tahapan yang dilakukan praktikan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan  

Sebelum melaksanakan PKL, Praktikan mencari informasi tentang 

perusahaan – perusahaan yang cocok untuk melakukan PKL. Setelah 

mendapat berbagai informasi, praktikan memilih PT Bukit Prima Bahari 

sebagai tempat untuk melakukan PKL. Kemudian praktikan mengurus 

surat permohonan pelaksanaan PKL ke gedung R dan BAAK. Kemudian 

Praktikan mengajukan surat pengantar PKL ke kantor PT. Bukit Prima 

Bahari dengan melampirkan CV dan KHS. 

Setelah beberapa minggu, PT Bukit Prima Bahari memberikan 

konfirmasi kepada praktikan melalui telepon untuk datang ke kantor PT 

Bukit Prima Bahari dan mengambil surat balasan dari PT Bukit Prima 

Bahari. Ketika praktikan datang ke kantor PT Bukit Prima Bahari 

Praktikan di beri sedikit pengarahan selama nanti melaksanakan PKL di 

PT Bukit Prima Bahari. Di dalam surat balasan tertera bahwa Praktikan 

dapat melaksanakan PKL mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai 8 September 

2017 atau selama 43 hari kerja. 
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2. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan PKL pada PT Bukit Prima Bahari dimulai pada 10 Juli 2017 

sampai 8 September 2017. Jam kerja Praktikan dimulai pada pukul 08.00 

WIB hingga 17.00 WIB dengan jam istirahat pada pukul 12.00 WIB 

hingga 13.00 WIB. 

3. Tahap Pelaporan  

Pada hari terakhir praktikan melaksanakan PKL, praktikan diwajibkan 

menyerahkan laporan kepada PT. Bukit Prima Bahari. Setelah PKL 

berakhir praktikan menuliskan laporan ini. Laporan ini disusun dengan 

tujuan melengkapi persyaratan kelulusan matakuliah PKL serta Program 

Studi Strata I Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNJ. Praktikan memulainya 

dengan mengumpulkan data berupa berkas-berkas yang dibutuhkan untuk 

menyusun dan menyempurkanan laporan PKL. Data tersebut kemudian 

diolah dan disusun menjadi sebuah laporan PKL. 

 


