
 
42 

BAB IV 

          PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam melaksanakan PKL pada bagian keuangan PT. Powerindo Prima 

Perkasa, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

  Praktikan melaksanakan PKL pada PT. Powerindo Prima Perkasa pada   

bagian Finance Department dengan melaksanakan beberapa tugas yaitu 

menerima dan mengoreksi sejumlah surat jalan, membuat berkas tagihan 

penagihan pembayaran, follow up dengan menelfon PT. PLN (Perusahaan 

Listrik Negara), meminta Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB), 

menerima dan mengoreksi lembar purchase order, menarik data dari Account 

Receivable untuk mengetahui Pph 22, membuat surat permohonan pembayaran 

pph 22, dan  filling dokumen. Dengan adannya kegiatan PKL, praktikan 

mendapatakan pengalaman serta mengetahui apa saja kegiatan pada bagian 

finance dalam suatu perusahaan, bagaimana penagihan pembayaran, dan alur 

pengerjaan dalam membuat proses penagihan pembayaran yang dilakukan oleh 

perusahaan industri manufaktur dalam dunia kerja. Dengan adanya pengalaman 

PKL, praktikan menyadari bahwa harus terus belajar dan menambah ilmu 

untuk meningkatkan kualitas diri dan lebih siap dalam menghadapi dunia kerja 

yang sesungguhnya. 
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B. Saran 

Berikut ini adalah saran yang dapat praktikan sampaikan sebagai masukan 

untuk perbaikan pada PKL di masa yang akan datang:  

1. Bagi Mahasiswa PKL Selanjutnya  

a. Mahasiswa sebaiknya mencari informasi mengenai perusahaan 

yang akan dituju jauh sebelum hari pelaksanaan PKL sehingga 

referensi perusahaan yang akan dituju banyak.  

b. Mahasiswa memilih tempat PKL yang belum pernah didatangi 

mahasiswa sebelumnya, sehingga akan terjalin kerjasama yang 

baru antara perusahaan tersebut dengan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta.  

c. Sikap dalam bekerja dan attitude perlu diperhatikan selama PKL 

dalam membawa almamater dan nama baik Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Pihak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta seharusnya 

memberikan referensi perusahaan kepada mahasiswa agar mahasiswa 

lebih mudah dalam mencari tempat PKL.  

b. Sebaiknya Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memberikan 

penyuluhan dan pembekalan kepada mahasiswa terkait pelaksanaan 

dan penjelasan mengenai prosedur PKL. 
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3. Bagi PT. Powerindo Prima Perkasa  

a. Perusahaan diharapkan dapat memberikan pekerjaan yang lebih 

beragam pada pelaksanaan PKL kepada mahasiswa terkait bagian 

keuangan pada perusahaan.  

b. Perusahaan diharapkan dapat menjalin kerja sama yang baik dengan 

Universitas Negeri Jakarta, untuk mempermudah mahasiswa selanjutnya 

yang akan melaksanakan PKL. 

 


