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BAB IV 

KESIMPULAN 
 

A. Kesimpulan 

Selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 

dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi dan lingkungan yang ada di 

perusahaan. Selama PKL praktikan harus mematuhi tata tertib yang berlaku di 

perusahaan. Perusahaan memiliki aturan tersendiri, berbeda dengan aturan yang 

dimiliki oleh pihak kampus. Dari pengalaman praktikan selama PKL, praktikan 

dapat menyimpulkan bahwa: 

1. Praktikan lebih memahami tentang umur piutang di sebuah perusahaan 

dan membuat sebuah laporan hasil kerja untuk diberikan ke manager dibuat 

sesuai dengan format yang benar; 

2. Praktikan  telah  mengetahui  tata  cara  bekerja di sebuah perusahaan. 

Bekerja sangat dibutuhkan ketelitian dan kesabaran. Karena tugas harus 

dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. Apabila praktikan melakukan 

sebuah kesalahan, maka itu akan mengakibatkan perusahaan mengalami 

kerugian; 

3. Praktikan telah memahami alur transaksi pembelian dan penjualan suatu 

produk atau layanan antar perusahaan. Prosedur apa saja yang dilakukan 

untuk proses transaksi tersebut. Selama PKL, praktikan diberikan 

tanggung jawab pada pekerjaan yang mengajarkan praktikan pada sebuah 

alur transaksi jual beli. 
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B. Saran 

Setelah praktikan melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

praktikan akan memberikan saran untuk diri praktikan sendiri, Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ), dan bagi PT Telkom Indonesia. Saran yang 

praktikan berikan dapat digunakan sebagai masukan untuk kegiatan PKL 

selanjutnya. Saran yang dapat praktikan berikan, yaitu: 

1. Bagi Praktikan 

a. Ketika ingin melakukan PKL harus dipersiapkan persyaratan 

administrasi dari jauh hari sebelum kegiatan PKL berlangsung; 

b. Praktikan seharusnya bisa mendapat informasi dan pengetahuan lebih 

mengenai pencatatan akuntansi dari tempat PKL praktikan; 

c. Praktikan harus lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

pekerjaan dan memperbaiki kinerja praktikan agar lebih teliti ketika 

mengerjakan sebuah tugas. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ 

a. Sebelum praktikan melakukan kegiatan PKL di sebuah perusahaan, 

pihak fakultas sebaiknya memberikan arahan terlebih dahulu agar 

praktikan memiliki pembekalan untuk melakukan PKL dengan baik; 

b. Seharusnya pihak fakultas menjalin kerja sama dengan perusahan-

perusahaan supaya praktikan dapat melakukan PKL di perusahaan 

tersebut dengan mudah. 
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3. Bagi PT Telekomunikasi Indonesia 

a. Perusahaan tetap menjalin hubungan yang baik dengan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta supaya mahasiswa lainnya dapat 

melakukan PKL di PT Telkom Indonesia; 

b. Pihak PT Telkom Indonesia bisa lebih memberikan variasi pekerjaan 

kepada mahasiswa PKL agar praktikan memiliki banyak pengalaman 

dalam hal pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


