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BAB  IV 

PENUTUP 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini sangatlah bermanfaat bagi 

Praktikan darena dapat memperoleh pengalaman kerja, keterampilan dan 

pengetahuan yang belum pernah Praktikan dapat sebelumnya. Setelah 

praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan membuat laporan ini, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengaplikasikan ilmu akuntansi pemerintahan 

terutama dalam hal persediaan yang praktikan dapatkan pada masa 

kuliah maupun mendapatkan banyak ilmu baru yang tidak dapat 

praktikan di masa kuliah. 

2. Praktikan dapat mempelajari bagaimana kehidupan di lingkungan kerja. 

Praktikan belajar bagaimana cara menghadapi orang dari berbagai 

kalangan usia maupun latar belakang dengan karakteristik yang 

berbeda. Praktikan sadar bahwa ilmu yang praktikan miliki masih jauh 

dari kata sempurna, praktikan harus terus belajar dan menambah ilmu. 

Dengan PKL, praktikan dapat melakukan evaluasi baik untuk softskill 

seperti beretika yang baik sesuai dengan SOP serta bekerja sama dalam 

tim, selain itu kemampuan hardskill yang dibutuhkan mahasiswa yang 
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nantinya akan terjun ke lingkungan kerja yang sesungguhnya seperti 

pengaplikasian Aplikasi maupun dalam perhitungan penggunaan 

microsoft.   

 

B. Saran  

 Dalam pelaksanaan PKL yang telah dijalani, praktikan memiliki 

beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang terkait 

dalam Program tersebut. 

1. Bagi Mahasiswa, yakni: 

 Mempersiapkan diri sebelum melaksanakan program PKL dengan 

mengurus segala keperluan administratif; 

 Mentaati setiap tata tertib dan aturan yang diberlakukan perusahaan 

tersebut; 

 Melaksanakan setiap tugas yang diberikan instansi dengan penuh 

tanggung jawab dan disiplin tinggi; serta 

 Bersosialisasi dan menjalin hubungan yang baik dengan rekan-

rekan kerja, baik dengan bidang yang sama maupun bidang yang 

berbeda. 

 

2. Bagi Perguruan Tinggi, yakni: 

 Senantiasa menjalin hubungan baik dengan berbagai perusahaan, 

lembaga, maupun instansi yang berpotensi mengembangkan 
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pengetahuan dan wawasan mahasiswa yang akan melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan; 

 Meningkatkan kualitas pelayanan akademik secara menyeluruh, 

khususnya pada tahap persiapan PKL; serta 

 Memberikan sosialisasi yang baik tentang bagaimana tahap dan 

proses ketika mahasiswa ingin melakukan Praktik Kerja Lapangan. 

 

3. Bagi BNP2TKI, yakni:  

 Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kerjasama antara 

perguruan tinggi dengan perusahaan dengan memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan sebagai persiapan untuk mahasiswa yang nantinya akan 

mengadapi dunia kerja yang sesungguhnya.  

 


