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BAB IV  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

       PKL merupakan salah satu program yang dapat mendukung upaya 

peningkatan kualitas SDM. Tentu hal ini bertujuan dalam mewujudkan 

kehidupan maskyarakat yang sejahtera, baik dari segi pendidikan dan masa 

depan yang baik. Melalui PKL mahasiswa memiliki bekal di dunia pekerjaan 

yang nyata karena terjun langsung dalam kegiatan sehari-hari yang 

dilaksanakan oleh karyawan. Selain itu kegiatan PKL diharapkan untuk 

menambah pengalaman dan ketrampilan bagi mahasiswa sebelum mereka 

benar-benar terjun dan bersaing di dunia kerja. Dengan demikian akan 

terbentuk secara dini etos kerja, kedisiplinan, keuletan dan kejujuran dalam 

diri mahasiswa sebelum mereka benar-benar bekerja. 

       Bedasarkan pengalaman serta pejabaran kerja praktikan selama 

melaksanakan PKL pada PT Tigaraksa Satria, Tbk. dapat disimpulkan bahwa: 

1. Praktikan dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja 

serta dapat memahami karakter karyawan yang berbeda-beda. 

2. Praktikan dapat mengetahui kegiatan pada Divisi Keuangan khususnya 

pada Divisi Pajak dan Akuntansi. 
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3. Praktikan mengetahui proses pembayaran dan pemotongan PPN yang 

dilakukan perusahaan. 

4. Praktikan dapat mengoperasikan beberapa aplikasi terkait kegiatan pajak 

dan akuntansi pada perusahaan. 

5. Praktikan mengetahui penerapan akuntansi dan pajak pada perusahaan. 

 

B. Saran 

       Praktikan menyadari adanya kekurangan selama melaksanakan PKL pada 

PT Tigaraksa Satria, Tbk. Head Office. Adapun saran-saran yang dapat 

diberikan oleh praktikan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja 

praktikan serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan dari 

pelaksanaan PKL kedepannya adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Praktikan : 

a. Memiliki keterampilan dalam segala bidang karena hal ini sangat 

dibutuhkan dalam dunia kerja. Karena dengan memiliki bekal 

keterampilan tentu akan memudahkan mahasiswa dalam 

melaksanakan tugas. 

b. Lebih teliti dalam memasukan data sehingga meminimalisir 

kesalahan. 

c. Sikap yang harus dijaga karena membawa nama Universitas Negeri 

Jakarta. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin hubungan kerjasama pada beberapa perusahaan atau 

instansi, agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan 

ataun instansi sebagai tempat melaksanakan PKL. 

b. Mempermudah dan mempercepat proses pada pelayanan akademik 

dalam perizinan ataupun pembuatan surat pelaksanakan PKL. 

c. Pengarahan sebelum pelaksanaan PKL terhadap seluruh mahasiswa 

FE UNJ. 

3. Bagi PT Tigaraksa Satria, Tbk. 

a. Diharapkan dapat lebih memberikan tugas lebih terhadap mahasiswa 

yang melaksanakan PKL.  

b. Diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Universitas 

Negeri Jakarta, khususnya Prodi Akuntansi, guna mempermudah 

rekomendasi untuk PKL pada instansi tersebut bagi mahasiswa 

selanjutnya. 

 


