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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

       Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam 

mendukung kelangsungan dan kemajuan sebuah perusahaan atau instansi. 

Karena itu perlu adanya peningkatan SDM, baik secara kualitas dan kuantitas. 

Dalam hal ini dunia pendidikan berperan besar dan pemerintah harus 

mendukung dalam upaya peningkatan SDM. Tentu hal ini bertujuan dalam 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik dari segi pendidikan 

maupun masa depan yang baik. Selain itu agar dapat bersaing di dunia kerja 

dengan ide-ide kreatif dan kemampuan yang baik. Mahasiswa merupakan 

sumber daya yang penting dalam sebuah perusahaan atau instansi. Oleh 

karena itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu 

implementasi yang sistematis dan sinkron dengan cara memberikan 

pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi langsung di 

perusahaan sebagai bekal mahasiswa pada saat di dunia kerja.  

      Menurut data United Nations Population Division, jumlah penduduk 

Indonesia pada bulan September 2017 adalah 264.108.322 orang dan ini 

menempatkan Indonesia sebagai negara ke 4 (empat) yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di dunia. Yang tentu hal ini berarti dalam peningkatan 

SDM lebih berfokus pada kualitas. Jumlah penduduk yang besar ini tentu 
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berharga apabila kualitas hidup masyarakatnya baik. Tetapi pada 

kenyataannya masih banyak permasalahan yang terkait dengan perkembangan 

SDM di Indonesia. Beberapa permasalahannya yaitu mengenai pengangguran 

yang masih tinggi, kurangnya tenaga ahli, pembangunan perekonomian yang 

tidak rata, penguasaan teknologi yang tidak rata, rendahnya kualitas dan 

manajemen pendidikan dan lain-lain. 

       Karena itu pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus 

memperhatikan permasalahan ini dengan serius apabila ingin mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera. Berbagai macam upaya sudah dilakukan 

pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Kegiatan PKL 

merupakan salah satu upaya penyelenggara pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas SDM. Dalam dunia pendidikan pemberian ilmu pengetahuan kepada 

mahasiswa dapat menjadi bekal untuk mahasiswa di masa depan. Tetapi 

tentu teori tidaklah cukup apabila tidak diikuti dengan praktik yang nyata.  

       PKL adalah wujud relevansi antara teori yang sudah dipelajari di 

perkuliahan dengan praktik yang akan dihadapi dalam dunia pekerjaan. PKL 

dianggap perlu karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat sehingga PKL 

akan menambah kemampuan untuk mangamati, mengkaji dan memahami 

antara teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga tentu hal ini 

akan mengembangkan kualiatas manajerial mahasiswa.  

       Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi S1 Universitas Negeri Jakarta 

mewajibkan kegiatan PKL bagi mahasiswanya sebagai syarat kelulusan. 
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Kegiatan pada PKL merupakan salah satu pengembangan diri dalam dunia 

kerja karena PKL berkontribusi bagi perkembangan mahasiswa dalam 

mempesiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Hal ini tentu sebagai salah satu 

upaya dalam peningkatan perekonomian di Indonesia sehingga terciptanya 

tenaga-tenaga kerja yang baik yang tentu hal ini akan berpengaruh positif 

bagi perekonomian di Indonesia. 

       Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi S1 Universitas 

Negeri Jakarta praktikan dituntut untuk menerapkan program PKL tersebut. 

Praktikan memperoleh kesempatan untuk dapat melaksanakan PKL di PT 

Tigaraksa Satria, Tbk. (TGKA) yang beroperasi dalam mendistribusikan 

makanan dan perlengkapan rumah tangga, gas, dan buku. Praktikan 

ditempatkan pada Divisi Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Divisi 

Akuntansi.  

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Adapun maksud dilaksanakannya PKL, yaitu sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pengenalan mahasiswa dengan iklim kerja yang 

sesungguhnya; 

2. Mempelajarai secara langsung sistem yang berkaitan dengan pajak dan 

akuntansi; 

3. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku kuliah 

yang diterima praktikan, khususnya pada bidang akuntansi; 
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4. Pengenalan kepada mahasiswa iklim kerja yang sesungguhnya. 

       Sedangkan PKL bertujuan untuk: 

1. Memperoleh gambaran nyata terkait pengimplementasian keterampilan 

dan keahlian praktikan, khususnya bidang akuntansi; 

2. Memberikan gambaran nyata terkait lingkungan kerja yang sebenarnya; 

3. Menambah relasi praktikan dalam persiapan masuk ke dunia kerja; 

4. Praktikan memperoleh pengalaman kerja sebagai karyawan pajak dan 

accounting sehingga praktikan dapat mengimplementasikan ilmu yang 

sudah diperoleh di bangku kuliah, terkait pajak dan akuntansi dengan 

kerja yang ada dilapangan. 

 

C. Kegunaan PKL 

       Terdapat beberapa kegunaan PKL yang diperoleh bagi praktikan, 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebagai tempat praktikan 

memperoleh ilmu, serta PT Tigaraksa Satria, Tbk. sebagai tempat praktikan 

melakukan kegiatan PKL. Adapun kegunaannya sebagai berikut : 

1. Bagi Praktikan : 

a) Melatih kepekaan, tanggung jawab, dan keterampilan dalam 

menyelesaikan pekerjaan; 

b) Memberi pengalaman baru di dunia kerja sehingga praktikan lebih 

siap untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya; 
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c) Sarana pengimplementasian ilmu pengetahuan terkait teori-teori 

yang diperoleh di bangku perkuliahan; 

d) Menjalin hubungan baik antara praktikan dengan PT Tigaraksa 

Satria, Tbk. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta : 

a) Membuka peluang bagi mahasiswa FE UNJ kedepannya untuk dapat 

melaksanakan kegiatan PKL ditempat yang sama atau dapat bekerja 

ditempat dilaksanakannya PKL tersebut; 

b) Sarana promosi dengan menunjukan kualitas calon lulusan FE UNJ 

yang tercermin dari kinerja praktikan; 

c) External Control, terkait penilaian pemahaman dan kemampuan 

mahasiswa dalam penyererapan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama kegiatan perkuliahan; 

d) Pengembangan kegiatan PKL. 

3. Bagi PT Tigaraksa Satria, Tbk. : 

a) Sebagai starting point dalam terjalinnya hubungan dan komunikasi 

antara prodi Akuntansi FE UNJ dengan PT Tigaraksa Satria, Tbk. 

guna menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan; 

b) Merupakan wujud dari program Corporate Social Responsibilities 

(CSR) pada PT Tigaraksa Satria, Tbk. kepada masyarakat khususnya 

mahasiswa dalam program PKL; 
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c) Membantu kinerja PT Tigaraksa Satria, Tbk. dalam melaksanakan 

kegiatannya sehari-hari. 

 

D. Tempat PKL 

       Berikut tempat praktikan melaksanakan kegiatan PKL yang bergerak di 

bidang Sales and Distribution : 

Nama   : PT Tigaraksa Satria, Tbk. (Head Office) 

Alamat  : Graha Sucofindo Lt 9, 13-15 Jl. Raya Pasar Minggu Kav.  

    34 Pancoran Jakarta Selatan 12780 

Telepon  : 021-7981000 

Bagian  : Pajak PPN dan Akuntansi 

       Praktikan memilih PT Tigaraksa Satria, Tbk. sebagai tempat 

melaksanakan PKL karena produk yang dipasarkan oleh perusahaan 

merupakan produk yang sering praktikan jumpai dan praktikan ingin 

mengetahui kegiatannya dibidang keuangan di perusahaan ini. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL selama dua bulan, yaitu dari 

tanggal 3 Juli - 3 September 2017. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, 

praktikan membagi kedalam tiga tahapan sebagai berikut: 

https://www.google.co.id/javascript:void(0)
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1. Tahap Persiapan 

       Sebelum melaksanakan PKL, praktikan membuat surat permohonan 

di Biro Administrai Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas 

Negeri Jakarta yang ditujukan untuk Legal and Corporate Affairs PT 

Tigaraksa Satria, Tbk. Setelah surat permohonan sudah selesai dibuat 

oleh BAAK, kemudian praktikan memberikan surat permohonan PKL 

beserta CV dan transkip nilai terakhir (Kartu Hasil Studi) dan mendapat 

persetujuan dari Legal and Corporate Affairs PT Tigaraksa Satria, Tbk. 

untuk melaksakanan kegiatan PKL selama dua bulan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada tanggal 3 Juli 2017 

sampai dengan 3 September 2017 pada Divisi Pajak PPN dan Akuntansi. 

Jadwal PKL dilaksanakan pada hari Senin sampai Jumat. Pada PT 

Tigaraksa Satria Tbk, terdapat 3 waktu kerja yang berbeda (Tabel I.1) 

praktikan dapat memilih waktu kerja dan praktikan memilih untuk mulai 

bekerja pukul 08.00 sampai 17.00 dengan waktu istirahat 12.00 sampai 

13.00. 

3. Tahap Pelaporan 

       Dalam penyusunan laporan PKL, praktikan mempersiapkan data-

data yang sudah dikerjakan praktikan selama melakukan kegiatan PKL di 

PT Tigaraksa Satria, Tbk. dan sekaligus sebagai bukti bahwa praktikan 

sudah melakukan kegiatan PKL. Praktikan mempersiapkan laporan PKL 

di pertengahan bulan Juli 2017. 
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Tabel I. 1 

Jadwal Kerja PT Tigaraksa Satria, Tbk. 

 

Sumber : Legal and Corporate Affairs PT Tigaraksa Satria, Tbk. 

 

Jadwal Hari Jam Kerja Jam Istirahat 

I Senin – Kamis 07.30 - 16.30 12.00 - 13.00 

Jumat 07.30 - 16.30 11.30 - 13.00 

II Senin – Kamis 08.00 - 17.00 12.00 - 13.00 

Jumat 08.00 - 17.00 11.30 - 13.00 

III Senin - Kamis 09.00 - 18.00 12.00 - 13.00 

Jumat 09.00 - 18.00 11.30 - 13.00 


