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BAB IV  

KESIMPULAN  

 

A. Kesimpulan 

Dalam   melaksanakan   PKL   di   bagian FABC subbagian Accounting dan 

Billing  Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Praktikan telah diberi kesempatan untuk membantu di Subbagian Keuangan.  

Selama  PKL,  Praktikan  dapat  mengaplikasikan  ilmu  akuntansi   

yang Praktikan dapatkan pada masa kuliah maupun mendapatkan banyak 

ilmu baru yang tidak didapat Praktikan di masa kuliah serta dapat  

mengetahui  

bagaimana cara menggunakan software finance ORACLE R12. Praktikan 

mendapatkan ilmu tentang  perhitungan pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

maupun pajak penghasilan (PPh). Serta mendapatkan ilmu tentang Account 

Receivable. Karna saat menggerjakan beberapa tugas yang dikerjakan 

Praktikan, terdapat beberapa tugas yang menyangkut account receivable. Salah 

satu pekerjaannya adalah saat menghilangkan aging di software ORACLE 

R12, serta mencatat berbagai revenue yang sebelumnya diakui sebagai account 

receivable. 

2. Praktikan dapat mempelajari bagaimana kehidupan di lingkungan kerja.  

Praktikan belajar bagaimana cara menghadapi orang dari berbagai 

kalangan usia maupun latar belakang dengan karakteristik yang berbeda. 

Praktikan sadar bahwa ilmu yang Praktikan miliki masih jauh dari sempurna, 

Praktikan harus terus belajar dan menambah ilmu. Dengan PKL, Praktikan 
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dapat melakukan evaluasi baik untuk softskill ataupun hardskill yang 

dibutuhkan mahasiswa   yang   nantinya   akan   terjun   ke   lingkungan   

kerja   yang sesungguhnya.  

B. Saran 

Berdasarkan   PKL   yang   telah   dilakukan   oleh   Praktikan,   Prakikan 

memberikan beberapa masukan yang diharap dapat berguna bagi pihak-pihak 

yang bersangkutan. Beberapa masukan tersebut adalah:  

1. Bagi Praktikan Lain  

a. Sebelum melaksanakan PKL, baiknya memperluas ilmu dan pengetahuan 

dibidangnya.  Calon  Praktikan  juga  dapat  memelajari  latar  belakang 

institusi tempat PKL untuk mengetahui kerja dan fungsinya.  

b. Attitude perlu diperhatikan terhadap pekerjaan dan selalu berniat menjaga 

nama almamater Universitas Negeri Jakarta.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

Pengarahan pra-PKL penting didapatkan oleh mahasiswa yang hendak  

melaksanakan PKL. Sehingga mahasiswa tersebut mengerti mengenai apa saja 

hal-hal yang harus mereka lakukan dan lebih kompeten dibanding 

mahasiswa universitas lain. 

3. Bagi  bagian FABC khususnya bagi subbagian Accounting dan Billing. 

a.Praktikan mendegar dan melihat bagaimana staff di bagian FABC merasa 

terbebani dengan ORACLE R12. Karna dirasa software tersebut membuat 

pekerja 2 kali lipat. Praktikan juga merasakan tentang masalah itu. namun 

meurut informasi memang perusahaan sedang uji coba menggunakan 
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ORACLE R12 yang sebelumnya menggunakan R11. Sebaiknya diadakan 

pelatihan lebih mendetail bagi setiap staff untuk software tersebut. 

b. untuk bagian billing  kurangnya peran manajer dalam mengorganisir 

jalannya proses kegiatan operasional. Praktikan merasakan kurangnya 

koordinasi alur pekerjaan, yang membuat kebingungan dalam 

mengerjakan pekerjaan yag akhirnya terjadinya masalah dan tidak tepatan 

waktu dalam penyelesaian. Sebaiknya manajer lebih mejelaskan secara 

mendetai apa saja yang harus dikerjakan agar tidak terjadi kebingungan 

dan kesalahan yang sama terulang. 

c. untuk bagian Accountig masih ada staff yang kurang adanya komunikasi 

antar staff yang membuat terlihat jalan sendiri-sendiri. Sebaiknya agar 

bisa lebih berkomunikasi agar dapat tetap menjadi good tea 


