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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Suatu kesempatan yang sangat berharga bagi praktikan untuk dapat 

melaksanakan PKL di PT Mekanusa Cipta. Pemberian tugas yang diterima 

oleh praktikan menambah wawasan praktikan terkait dengan proses akuntansi 

dan perpajakan yang berlangsung pada sebuah perusahaan khususnya PT 

Mekanusa Cipta yang bergerak di sektor properti. Bukan hanya keterampilan 

hardskill yang praktikan peroleh dari pelaksanaan PKL ini. Softskill yang 

dimiliki oleh praktikan bertambah dengan baik terutama mengenai koordinasi 

dan kerja sama tim di dalam lingkup organisasi. Pelaksanaan PKL di PT 

Mekanusa Cipta menjadikan praktikan lebih terampil, percaya diri, dan 

berwawasan lebih luas. Praktikan mampu mengembangkan sikap disiplin, 

tanggung jawab, cepat tanggap, dan aktif berkoordinasi dalam organisasi 

perusahaan.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan PKL praktikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional yang berlangsung di 

Departemen  Accounting and Tax, khususnya pada Tax Section. 

2. Praktikan dapat mengetahui dan melakukan proses pengajuan validasi 

Surat Setoran Pajak (SSP) atas pajak pengalihan hak tanah dan/atau 

bangunan di tempat pelaksanaan PKL. 
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3. Praktikan dapat mengetahui dan melakukan proses pengajuan Surat 

Keterangan Bebas Pajak (SKB) atas pengalihan hak tanah dan/atau 

bangunan di tempat pelaksanaan PKL. 

4. Praktikan dapat mengetahui secara umum tentang sistem komputerisasi 

akuntansi SAP yang diterapkan pada PT Mekanusa Cipta 

5. Praktikan dapat menjurnal secara manual pembayaran uang muka dan 

pembayaran termijn untuk setiap kontraktor di tempat pelaksanaan PKL. 

6. Praktikan dapat memeriksa dan mengarsipkan bukti pengeluaran kas kecil 

yang telah selesai diproses dari bagian Cashier.  

 

B. Saran 

Melalui pelaksanaan PKL, mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang 

diperoleh di bangku perkuliahan dan menambah kompetensi tersebut dengan 

berbagai kompetensi lainnya. PKL diharapkan mampu menjembatani 

mahasiswa untuk mengeksplorasi kemampuan diri, kemampuan sosialisasi, 

adaptasi dengan lingkungan kerja, dan meningkatkan kemampuan kompetitif 

di dunia kerja. 

Dalam rangka mengembangkan pelaksanaan PKL yang lebih baik lagi, 

terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak terkait sebagai saran 

perbaikan dan peningkatan ke depannya. Berdasarkan pengalaman yang 

praktikan peroleh di PT Mekanusa Cipta, berikut ini beberapa saran yang 

disampaikan, yaitu: 

1. Bagi mahasiswa 

a. Untuk memenuhi tuntutan dunia kerja, mahasiswa harus 

mengembangkan sikap disiplin, ketelitian, tanggung jawab, 
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profesional, dan  integritas. Sikap ini akan mendorong mahasiswa 

untuk mengembangkan diri lebih baik lagi dalam dunia kerja 

profesional. 

b. Mahasiswa harus membekali diri dengan kompetensi keahlian yang 

dimiliki. Perkembangan teknologi dan informasi menuntut 

keterampilan yang lebih baik dalam pengoperasian teknologi terbaru 

khususnya pada program komputerisasi akuntansi. 

2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi 

a. Sebagai institusi pendidikan, Program Studi S1 Akuntansi selalu 

memperbaharui materi pembelajaran guna menyesuaikan dengan 

praktik akuntansi terkini di dunia kerja. 

b. Menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan sehingga mahasiswa 

mempunyai akses yang baik dalam pelaksanaan PKL. 

3. Bagi PT Mekanusa Cipta 

a. Meningkatkan kinerja perangkat keras dan perangkat lunak yang 

digunakan dalam operasional perusahaan sehingga meminimalisir 

hambatan yang terjadi dalam proses operasi. 

b. Melakukan pengarsipan data dengan lebih baik lagi sehingga 

mempermudah pekerjaan yang berhubungan dengan data arsip. 

 

 


