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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Era modernisasi dan globalisasi membawa perkembangan yang pesat 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi kebutuhan bagi 

manusia milenium ini. Perkembangan ini turut berpengaruh dalam 

perkembangan sumber daya manusia dimana sumber daya manusia dituntut 

untuk inovatif, terampil, dan memiliki kompetensi bersaing di dalam dunia 

kerja. Menurut Badan Pusat Statistik (2017), pada bulan Februari 2017, dari 

12.197.090 angkatan kerja dengan pendidikan sarjana sebanyak 606.939 

angkatan kerja masih menganggur. Ini mengindikasikan bahwa lulusan 

Perguruan Tinggi belum terserap sepenuhnya dalam dunia kerja. Dalam hal ini, 

lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif guna menekan angka 

pengangguran di Indonesia dan menggiatkan pembangunan bangsa. 

Berangkat dari hal tersebut, Universitas Negeri Jakarta merupakan 

institusi pendidikan di Jakarta yang turut serta dalam upaya menghasilkan 

SDM yang dapat memberi kontribusi positif di tengah masyarakat. Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta merupakan bagian dari institusi yang 

berupaya mendukung mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi. Selain 

memberikan pembelajaran teoritis, Fakultas Ekonomi UNJ secara khususnya 

Program Studi S1 Akuntansi, memberikan wadah kepada mahasiswa untuk 
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mengembangkan keterampilan secara komprehensif melalui mata kuliah yang 

dikemas dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Melalui kegiatan PKL di Program Studi S1 Akuntansi, mahasiswa 

dapat mengeksplorasi diri dengan berbekal teori  di bidang Akuntansi yang 

sudah dipelajari.  Mahasiswa dapat menerapkan teori yang sudah dipelajari 

dalam bidang pekerjaan yang dilakukan pada perusahaan tempat pelaksanaan 

PKL. Dengan pelaksanaan PKL, mahasiswa bukan hanya mengaplikasikan 

teori namun dapat memperluas wawasan terkait dengan bidang pekerjaan yang 

sesuai.  

Kegiatan PKL mengajak mahasiswa untuk terjun langsung dalam 

kehidupan sebuah organisasi. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh 

gambaran lebih komprehensif mengenai dunia kerja. Berada di tengah sebuah 

organisasi perusahaan akan memberi pengalaman bersosialisasi tersendiri 

sehingga mahasiswa dapat berlatih untuk beradaptasi, berinterikasi, dan 

bertanggung jawab dengan seluruh rekan kerja. Sosialisasi ini dapat 

meningkatkan daya mahasiswa untuk menganalisis kondisi lingkungan kerja 

sehingga dapat membangun perilaku yang sesuai dengan etika dan tanggung 

jawab profesi. Menjadi aktif, tanggap, disiplin, terampil, dan bertanggung 

jawab merupakan tuntutan yang harus dipenuhi mahasiswa untuk membekali 

diri untuk siap memasuki dunia kerja dan bisnis yang semakin kompetitif.  

Dalam perkembangan era masa kini, bukan hanya SDM saja yang 

dituntut untuk semakin kompetitif. Ketika membicarakan perkembangan era, 

perkembangan bisnis menjadi salah satu pembahasan yang penting sebagai 
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tonggak pembangunan bangsa. Seiring waktu, dunia bisnis menjadi pusat 

perhatian publik dari berbagai sektor karena bisnis memangku kepentingan 

banyak pihak baik internal maupun eksternal.  

Ada berbagai jenis bisnis yang terus berkembang di Indonesia. Salah 

satu bisnis yang disoroti publik adalah bisnis properti. Bisnis properti 

merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia yang menggeliatkan 

aktivitas perekonomian mulai dari kalangan rumah tangga konsumen hingga 

sektor pemerintahan.  

Bisnis properti memiliki posisi strategis dan berperan dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional. Bisnis ini berkontribusi melalui kegiatan 

industri, penyerapan tenaga kerja, sarana pengundang investasi baru, dan 

peningkatan pendapatan negara melalui pajak. Kontribusi pajak ini mulai dari 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  

Beberapa peran dan konribusi ini mengajak praktikan untuk mengetahui 

bagaimana kegiatan akuntansi dan perpajakan berlangsung pada sebuah bisnis 

properti. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PKL, praktikan melangsungkan 

PKL di PT Mekanusa Cipta yang telah berkembang dalam sektor bisnis ini. PT 

Mekanusa Cipta sebagai anggota dari Sinarmas Land Group memfasilitasi 

praktikan untuk melaksanakan PKL guna mengikuti Seminar PKL sebagai 

langkah penyusunan Skripsi dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.   
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B.  Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud pelaksanaan PKL, sebagai berikut: 

1. Mempelajari dan memahami praktik akuntansi dan perpajakan suatu 

perusahaan. 

2. Memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat kelulusan untuk 

Program Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

Adapun tujuan pelaksanaan PKL, sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai praktik akuntansi 

dan perpajakan di dunia kerja. 

2. Memperluas wawasan dan pengalaman yang nantinya akan membantu 

kesiapan bekerja setelah menempuh pendidikan sarjana di perguruan 

tinggi. 

3. Melihat situasi dan kondisi dunia kerja secara langsung serta melatih 

mahasiswa untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada. 

 

C. Kegunaan PKL 

Pelaksanaan PKL menghasilkan beberapa kegunaan bagi mahasiswa, fakultas, 

maupun instansi tempat pelaksanaan PKL, yaitu PT Mekanusa Cipta. 

Kegunaan tersebut antara lain. 

1. Bagi Mahasiswa: 

a) Melihat situasi dan kondisi dunia kerja profesional dan 

memperoleh pengakuan di dalam instansi. 
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b) Membangun interaksi dan kerja sama dengan karyawan lainnya di 

dalam instansi. 

c) Menerapkan ilmu akuntansi dan perpajakan yang diperoleh dalam 

perkuliahan. 

d) Memotivasi diri untuk siap bekerja di dalam dunia kerja 

profesional ke depannya. 

e) Mempelajari dan mempraktikkan sistem akuntansi dan perpajakan 

pada perusahaan properti. 

f) Memperluas wawasan tentang perusahaan properti dan 

membangun jaringan baru di luar kuliah. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ: 

a) Membangun kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan perusahaan 

tempat pelaksanaan PKL. 

b) Memperoleh saran perbaikan sistem pendidikan dari mahasiswa 

guna memenuhi tuntutan profesional dunia kerja. 

c)  Memperkenalkan Fakultas Ekonomi UNJ kepada perusahaan 

tempat PKL melalui representasi praktikan. 

3. Bagi perusahaan: 

a) Merealisasikan tanggung jawab sosial kelembagaan dalam peran 

membangun SDM profesional yang berkompeten di bidangnya. 

b) Membangun hubungan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNJ 

sebagai penyedia SDM bagi perusahaan. 
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c) Memperoleh kontribusi pikiran dan tenaga dari praktikan selama 

pelaksanaan PKL di perusahaan. 

 

D. Tempat PKL 

Nama Perusahaan : PT Mekanusa Cipta 

Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok F23-24 Perumahan Kota Wisata 

Cibubur, Ciangsana, Bogor, 16968 

Telepon/ Fax : (021) 84934848/ (021) 84934888 

Website  : www.kota-wisata.com 

Bagian  : Accounting and Tax Staff 

Praktikan memilih PT Mekanusa Cipta sebagai tempat pelaksanaan PKL 

karena praktikan ingin mengetahui bagaimana proses akuntansi dan perpajakan 

yang terjadi di perusahaan properti. Selain itu, praktikan juga ingin mengetahui 

bagaimana sebuah perusahaan properti dapat berkontribusi untuk 

perekonomian nasional, khususnya terkait dalam perpajakan. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mempersiapkan surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi, Akademik, dan 

Keuangan (BAAK) yang ditujukan Sinarmas Land Customer Care, 

Kota Wisata, Bogor. Surat permohonan ini terlebih dahulu disetujui 

oleh Ketua Program Studi S1 Akuntansi. Selanjutnya, praktikan 

melakukan wawancara dengan manajer personalia PT Mekanusa Cipta. 
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Pada hari yang sama, PT Mekanusa Cipta memberi informasi bahwa 

praktikan diterima untuk melaksanakan PKL.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan PKL sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai 

dengan 8 September 2017. Kegiatan PKL dilaksanakan pada hari kerja 

mulai dari hari Senin hingga Jumat. Jam kerja dimulai pada pukul 

08.30 dengan waktu istrahat pada pukul 12.00 hingga pukul 13.30 dan 

selesai pada pukul17.30.  

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan pekerjaan yang 

dilakukan selama pelaksanaan PKL di PT Mekanusa Cipta. 

Penyusunan laporan PKL menjadi salah satu syarat kelulusan dari 

Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ. Praktikan mulai menyusun 

laporan PKL dan melakukan bimbingan PKL pada bulan Oktober 2017.  

 

 

 

 

 

 


