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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

       Adanya Masyarakat Ekonomi Asean yang mendorong lahirnya pasar bebas 

internasional yang artinya setiap negara akan menjadi pesaing bagi negara-negara 

lain, diperlukan adanya sumber daya manusia berkualitas dan professional untuk 

dapat mengikuti arus persaingan pasar bebas. Yang dibutuhkan agar sumber daya 

manusia berkualitas dan profesional adalah mempunyai ilmu pengetahuan dan 

berpengalaman seperti mempraktekan pekerjaan sesuai keahlian yang kita miliki. 

       Untuk beberapa hal, Indonesia dinilai masih belum siap menghadapi 

persaingan MEA. Ukuran ekonomi Indonesia yang besar bisa jadi merupakan 

salah satu penyebabnya. Indonesia memang merupakan negara terbesar di 

ASEAN, baik dari segi luas wilayah jumlah penduduk, maupun ukuran 

ekonominya. Namun sayangnya, dalam hal kualitas terutama daya saing, 

Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan 

Thailand. Sementara dari sisi kemampuan sumberdaya manusia (SDM) 

berdasarkan data Bappenas (2013), kesiapan tenaga kerja Indonesia menurut 

Asian Productivity Organization (APO) menunjukkan dari setiap 1.000 tenaga 

kerja Indonesia hanya sekitar 4,3% yang terampil, sedangkan untuk tenaga kerja 

Filipina, Malaysia dan Singapura dari 1.000 tenaga kerja komposisinya masing-

masing 8,3%, 32,6% 34,7% tenaga kerja yang terampil (Fajar Usman, 

2016:34,35). 
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       Dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean dan era globalisasi yang 

berarti pasar bebas internasional, saat ini keterampilan dan kreatifias sangat 

dibutuhkan sebagai modal bagi sumber daya manusia untuk siap bersaing 

menghadapi persaingan pasar internasional. Tenaga kerja di Indonesia perlu 

diberikan ilmu pelatihan dan keterampilan yang mendukung untuk bersaing 

dengan negara lain. Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran 

yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia dalam hal memberikan 

ilmu pengetahuan dan kreatifitas bagi mahasiswa.  

       Semakin banyak lulusan yang berasal dari perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta membuat persaingan untuk mendapatan pekerjaan semakin tinggi 

dan dinamis. Dengan demikian, perguruan tinggi baik negeri maupun swasta akan 

memberikan pembekaan bagi mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-

banyaknya agar kelak mahasiswa dapat bersaing dan berkompetisi dengan lulusan 

berbagai perguruan tinggi. Pengembangan kreatifitas dan keterampilan 

Universitas Negeri Jakarta mempunyai kegiatan agar mahasiswa tidak hanya 

belajar teori, namun mengimplementasikan ilmu dan kemampuan di perusahaan, 

institusi, dan lembaga sesuai bidang ilmu yang dipelajari semasa kuliah. Praktik 

Kerja Lapangan merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa  Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta untuk mendapatkan gelar Sarjana atau Ahli Madya.  

       Pada proses Praktik Kerja Lapangan, perusahaan diminta untuk dapat 

memberikan pelatihan kerja dan pengambilan keputusan dalam bekerja. Oleh 

karena itu, praktikan sebagai mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melaksanakan praktek kerja lapangan untuk 
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mengetahui sejauh mana ilmu pengetahuan yang diperoleh saat belajar serta batas 

praktikan dalam hal keterampilan bekerja. Selain itu, Praktik Kerja Lapangan ini 

mempunyai peranan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dimiliki oleh praktikan sehingga praktikan dapat menjadikan Praktik Kerja 

Lapangan sebagai salah satu pedoman saat memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya.  

       Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, praktikan menerima pekerjaan 

pada suatu perusahaan sesuai dengan jurusan praktikan pada masa perkuliahan. 

Praktikan ditempatkan pada bagian finance, dengan ditempatkan pada bagian 

finance pada suatu perusahaan manufaktur maka praktikan akan lebih memahami 

bagaimana prosedur keuangan dan proses penagihan pembayaran, bagaimana 

perbedaan proses keuangan antara perusahaan maunfaktur dengan perusahaan 

jasa, serta praktikan dapat mengaplikasikan ilmu teori mengenai akuntansi dan 

keuangan pada masa perkuliahan.  

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

       Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Akuntansi 

memberikan program kegiatan Praktik Kerja Lapangan sebagai upaya mahasiswa 

untuk dapat meningkatkan kemampuan dan Mengimplementasikan ilmu yang 

selama ini didapatkan pada pembelajaran pekuliahan. 

       Maksud dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan oleh 

praktikan, yaitu: 

a. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan syarat kelulusan 

untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi;  
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b. Mengimplementasikan ilmu yang diperoleh praktikan selama kegiatan 

belajar di perkuliahan; 

c. Menambah pengalaman dengan pengalam bekerja di salah satu 

perusahaan; 

       Sedangkan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang   

dilaksanakan oleh praktikan, yaitu: 

a. Mengasah dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki praktikan. 

b. Mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya sebagai persiapan dalam 

memasuki dunia kerja setelah lulus kuliah.  

c. Menambah relasi untuk mendapatkan informasi seputar dunia kerja. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

       Setelah pelaksanaan Praktir Kerja Lapangan yang dilaksanakan oleh 

praktikan, terdapat beberapa kegunaan dari PKL tersebut, di antaranya adalah: 

1. Bagi Praktikan 

a. Menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak di suatu perusahaan. 

b. Melatih kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki praktikan. 

c. Melatih etos kerja, disiplin dan tanggung jawab dalam menghadapi 

dunia kerja. 

d. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dengan orang-orang di 

lingkungan pekerjaan agar terciptanya team work yang baik. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri JakartaO 

a. Terciptanya generasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta yang sudah berpengalaman masuk ke dunia kerja sehingga 

terciptanya kuaitas sumber daya yang unggul dan siap menghadapi 
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persaingan dunia kerja. Menjalin hubungan baik dan kerja sama 

dengan tempat praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

b. Terjalin hubungan baik dan kesempatan bekerja sama dengan 

perusahaan tempat praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan ilmu dan membina praktikan dalam memberikan 

pekerjaan. 

b. Terjalin hubungan baik antara praktikan sebagai mahasiswa 

Universitas Negeri Jakarta. 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Praktikan memilih PT. Powerindo Prima Perkasa sebagai tempat PKL karena 

praktikan ingin mengetahui lebih jauh mengenai keuangan pada perusahaan 

industri manufaktur.  

Praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada: 

Nama Perusahaan  :   PT. POWERINDO PRIMA PERKASA 

Alamat  : Jalan Siliwangi No.5, Gembor, Jatiuwung, Kota   

Tangerang 

Telepon   : (+6221) 59319009 

Fax    : (+6221) 59319010 

Email    : sales@powerindoperkasa.com    
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

       Program pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dari Universitas Negeri 

Jakarta dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 

       Pada tahap persiapan ini, praktikan membuat surat pengantar untuk 

melaksanakan PKL di PT. Powerindo Prima Perkasa pada tanggal 10 Juli 2017 

hingga 15 September 2017. Surat tersebut nantinya akan diterbitkan  oleh 

bagian administrasi dan akademik dari Universitas Negeri Jakarta yang akan 

diberikan kepada pihak perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL 

sebagai tanda bahwa PKL yang dilaksanakan oleh praktikan ini resmi dan sah. 

Setelah CV diterima oleh perusahaan, kemudian praktikan menerima 

pemberitahuan untuk datang dan melakukan wawancara pada tanggal 10 Juli 

2017. Pada saat wawancara, praktikan diinformasikan bahwa saat pelaksanaan 

PKL praktikan ditempatkan pada bagian keuangan PT. Powerindo Prima 

Perkasa dan mulai PKL pada hari yang sama. 

2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

       Pada tahap pelaksanaan, praktikan melakukan pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan yang dimulai sejak tanggal 10 Juli 2017 hingga 15 September 

2017. Jam kerja praktikan pada hari Senin sampai dengan Kamis dimulai 

pukul 08.00 hingga 17.00 dengan jam istirahat pada pukul 12.00 hingga 

13.00. Sedangkan hari Jumat jam kerja praktikan dimulai puku 08.00 hingga 

17.00 dengan jam istirahat pukul 11.30 hingga 13.00. 
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3. Tahap Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

       Penulisan laporan ini dimulai setelah praktikan menyelesaikan PKL 

selama 50 hari. Laporan ini disusun dengan tujuan melengkapi persyaratan 

kelulusan mata kuliah PKL serta Program Studi Strata I Akuntansi, Fakultas 

Ekonomi UNJ. Praktikan  mulai melakukan penulisan laporan setelah data dan 

dokumentasi yang diperlukan lengkap dan sesuai dengan data perusahaan 

tersebut.  


