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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Selama pelaksanaan PKL di PT. Bukit Prima Bahari, praktikan dituntut 

untuk memahami alur kerja yang ada di PT. Bukit Prima Bahari dengan tetap 

mengedepankan sikap-sikap yang baik kepada semua karyawan di PT. Bukit 

Prima Bahari. Berdasarkan pengalaman praktikan, praktikan dapat 

mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Mengetahui alur kerja akuntansi dan keuangan yang diterapkan pada PT. 

Bukit Prima Bahari 

       Selama pelaksanaan PKL, praktikan mengetahui alur input hutang 

dan piutang secara manual dengan menggunakan microsoft excel dari 

suatu perusahaan, yang kemudian di proses sehingga terjadi pembayaran, 

dan alur-alur dalam melaksanakan pembayaran terkait hutang dan 

penerimaan pembayaran terkait piutang 

2. Dapat mengetahui penerapan akuntansi pada dunia kerja 

       Selama pelaksanaan PKL, praktikan juga dijelaskan terkait dasar-

dasar akuntansi yang secara prinsip sesuai dengan yang praktikan pelajari 

pada perkuliahan yang kemudian langsung mempraktekan akuntansi 

tersebut prinsip- prinsip tersebut seperti melakukan input transaksi 

keuangan terutama yang berhubungan dengan petty cash, dan melakukan
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pengecekan dokumen-dokumen yang berguna sebagai bukti audit atas 

transaksi yang terjadi pada perusahaan.  

B. Saran  

Berdasarkan pelaksaan PKL, praktikan memberikan beberapa saran yang 

diharapakan dapat membuat perusahaan tempat pelaksanaan PKL praktikan, 

Universitas, dan praktikan menjadi lebih baik. Adapaun beberapa saran 

adalah: 

1. Bagi Universitas 

a. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan 

PKL; 

b. Memberikan wadah kepada mahasiswa yang merasa bingung terhadap 

bidang kerja, alur pelaksanaan, dan alur pembuat laporan dari sebelum 

mahasiswa melaksanakan PKL, sehingga ketika pelaksanaan PKL 

mahasiswa telah memiliki gambaran hal-hal yang perlu mahasiswa 

perhatikan 

c. Universitas memiliki beberapa jaringan kepada perusahaan-

perusahaan sehingga mahasiswa dapat terbantu dalam mencari tempat 

pelaksanaan PKL yang tepat 

2. Bagi PT. Bukit Prima Bahari 

a. PT. Bukit Prima Bahari dapat terus melaksanakan hubungan kerja 

sama sehingga mahasiswa lain dapat melaksanakan PKL di PT. Bukit 

Prima Bahari 
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b. Dapat meningkatkan kedisiplinan kepada setiap keryawan PT. Bukit 

Prima Bahari 

3. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Sebelum pelaksanaan PKL, praktikan dapat mempersiapkan dan 

mempelajari aspek-aspek kerja yang sekiranya praktikan laksanakan 

selama PKL 

b. Tetap menajaga sikap selama pelaksanaan PKL dan memahami 

lingkungan kerja ada tempat pelaksanaan PKL sehingga tetap menjaga 

nama baik Universitas 

c. Tetap menjaga hubungan baik dengan perusahaan tempat pelaksanaan 

PKL, agar mendapat relasi yang baik sehingga dapat memberikan 

kesempatan-kesempatan lain kepada praktikan. 

 


