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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah membawa 

perubahan hampir di seluruh aspek kehidupan yang membawa manusia pada era 

persaingan global. Untuk mempersiapkan perubahan tersebut tentunya melibatkan 

seluruh lapisan masyarakat, salah satu dampak perubahan tersebut adalah 

terlihatnya upaya untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas.  Dengan demikian dunia pendidikan berperan penting dalam 

menghasilkan SDM dengan kualitas yang  baik. Hal tersebut tentunya mendorong 

dunia pendidikan untuk menerapkan program agar dapat menciptakan SDM yang 

berkualitas.  

       Sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di Universitas Negeri Jakarta 

Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Akuntansi dimana pada semester 7 (tujuh) 

yang mewajibkan mahasiswanya untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) pada instansi pemerintah maupun swasta selama 40 hari kerja dengan 

tujuan agar mahasiswa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

dunia kerja yang sesungguhnya dan memberikan kesempatan mahasiswa untuk 

mengaplikasikan teori dan praktik di lapangan. 
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       Dalam hal ini mahasiswa diharapkan ikut serta dalam kegiatan perusahaan di 

bidang akuntansi, dan ikut berkontribusi atas masalah atau sesuatu yang terjadi 

dalam perusahaan agar mahasiswa dapat lebih mengenal dunia kerja, berlatih 

menganalisis lingkungan kerja yang sesungguhnya dan lebih berpikir kreatif, 

inovasi dalam menyelesaikan masalah. 

       Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memilki peran dan tanggung jawab 

mencetak calon-calon sarjana yang profesional dibidangnya, praktikan berharap 

dengan dilaksanakannya PKL dapat memberikan manfaat dan pengalaman tentang 

dunia kerja. Sehingga setelah lulus nanti Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas 

Negeri Jakarta tidak hanya memilki pengetahuan saja namun juga memilki 

kemampuan intelektual yang artinya mahasiswa sudah mendapatkan pengalaman 

dengan melakukan berbagai aktivitas sesuai bidang yang ditekuni yang dilakukan 

selama melakukan PKL salah satunya adalah dituntut untuk berpikir cepat dalam 

memecahkan masalah yang terjadi dalam dunia kerja. 

       Praktikan melakukan kegiatan PKL pada perusahaan swasta di Jakarta Timur 

yaitu PT Global Service Indonesia, perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa, 

hal tersebut menjadi salah satu alasan praktikan untuk lebih mengetahui tentang 

kegiatan yang dilakukan pada perusahaan jasa khususnya kegiatan tentang 

keuangan atau akuntansi. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

       Program Praktik Kerja Lapangan Universitas Negeri Jakarta khusunya 

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi merupakan upaya agar mahasiswa 

dapat beradaptasi dengan dunia kerja serta dapat merasakan dunia kerja yang 

sesungguhnya dan mendapatkan pengalaman untuk menganalisis dan 

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam perusahaan. Adapun maksud dan 

tujuan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) antara lain: 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan  

a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program studi S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha penyempurnaan 

kurikulum yang sesuai dengan tuntutan dunia industri dan masyarakat. 

c. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk melakukan tugas yang 

diterima selama melakukan PKL dengan baik dan sesuai yang 

dibutuhkan pihak perusahaan. 

d. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa agar memiliki pola pikir 

yang kreatif, inovatif, penuh inisatif, bertanggung jawab dan siap 

memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. 

2. Tujuan  Praktik Kerja Lapangan  

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa pada bidang Akuntansi. 
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b. Mengarahkan mahasiswa untuk dapat menemukan dan memecahkan 

masalah dalam dunia kerja atau menemukan data yang berguna untuk 

penulisan laporan PKL. 

c. Memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana praktik 

pengaplikasian ilmu yang didapatkan selama perkuliahan. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

       Praktik kerja lapangan sangat diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan perusahaan tempat 

praktikan melakukan kegiatan PKL. 

1. Manfaat bagi praktikan 

a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi. 

b. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit 

kerja.  

c. Mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan mencoba 

menemukan sesuatu yang baru yang belum diperoleh dari pendidikan 

formal. 

d. Mendorong mahasiswa unutuk dapat menggali berbagai masalah baru 

serta solusi pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan kerja. 

e. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dan tanggung 

jawab dalam melaksanakan suatu pekerjaan. 
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2. Manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi atau perusahaan dan 

tuntutan pembangunan pada umumnya. 

b. Membangun hubungan kemitraan yang baik antara perusahaan tempat 

mahasiswa melakukan PKL dengan Universitas Negeri Jakarta 

khususnya program studi S1 Akuntansi. 

c. Sebagai masukkan dalam upaya meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan sumber daya manusia mahasiswaa Univeritas Negeri 

Jakarta. 

3. Manfaat bagi perusahaan tempat praktikan melakukan Praktik Kerja 

Lapangan 

a. Sebagai sarana mendapatkan Sumber Daya Manusia unggulan untuk 

mengetahui kualtias pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. 

b. Mendapatkan ide segar, inovatif, dan kreatif dari mahasiswa yang 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan. 

c. Mendukung pelaksanaan kegiatan CSR (Corporate Social 

Responsibilities). 

d. Terjalin kerja sama yang teratur, sehat dan dinamis antara perusahaan 

dengan lembaga perguruan tinggi. 

e. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

bagi pihak-pihak yang terlibat. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan swasta yang bergerak dibidang 

Outsourcing Service.  Alasan praktikan memilih PT Global Service Indonesia 

sebagai tempat PKL karena perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari 

Yayasan Karya Bakti United Tractors yang sedang establish dan tentunya dapat 

memberikan pengalaman untuk praktikan dalam melakukan inovasi dan 

mengetahui cara menyelesaikan kesulitan yang terjadi dalam dunia kerja. Tempat 

PKL praktikan bekerja adalah sebagai berikut: 

         nama perusahaan :  PT Global Service Indonesia 

alamat  : Jalan Raya Bekasi KM.22 RT.7/ RW.1, Cakung           

Barat, Cakung, Jakarta Timur, Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 13910 

         telepon :  (021)- 2457-9999  

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan 

       Tahap awal yang dilakukan untuk mengajukan permohonan PKL  pada 

perusahaan, hal pertama yang dilakukan praktikan adalah mengurus surat 

pengantar PKL ke Gedung R Fakultas Ekonomi dan Biro Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK). Untuk proses membuat surat 

pengantar PKL membutuhkan waktu 3 hari, selain surat pengantar praktikan 

juga harus menyiapkan persyaratan lain seperti Curriculum Vitae (CV) dan 

transkrip nilai. Kemudian setelah berkas sudah lengkap praktikan 

mengajukan surat lamaran tersebut kepada PT Global Service Indonesia 
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yang merupakan anak perusahaan dari PT United Tractors Tbk, setelah surat 

diterima, praktikan kemudian menerima pemberitahuan untuk bertemu 

General Manager HCGA PT Global Service Indonesia untuk dilakukan 

wawancara. Setelah menunggu dalam waktu 3 minggu praktikan 

mendapatkan informasi melalui Telepon bahwa praktikan diterima untuk 

melakukan PKL pada perusahaan PT Global Service Indonesia. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Pelaksanaan PKL yang dilakukan pada PT Global Service Indonesia 

dimulai pada 3 Juli 2017 hingga 30 Agustus 2017. Jam kerja pada 

perusahaan ini dimulai dari pukul 07.30 hingga 16.30 dengan jam istirahat 

pukul 12.00 hingga 13.00 pada hari Senin sampai Kamis. Sedangkan jam 

kerja pada hari Jumat dimulai pada pukul 07.30 sampai 17.00. 

3. Tahap Pelaporan 

       Pada tahap penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mulai 

menulis laporan pada saat PKL sedang berlangsung yaitu pada bulan Juli 

namun pada saat itu praktikan hanya melakukan penulisan berupa 

pendahuluan, setelah praktikan menyelesaikan PKL penulisan laporan 

dilanjutkan kembali. Pada tahap pelaporan praktikan membutuhkan data 

berupa dokumen yang dipakai saat melakukan pekerjaan pada perusahaan 

tempat praktikan bekerja, tujuannya praktikan membutuhkan dokumen 

tersebut adalah untuk dilampirkan pada laporan PKL. 

 


