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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dewasa ini lulusan dari berbagai perguruan tinggi menciptakan dunia kerja 

bergerak dinamis. Dengan begitu perguruan tingga sebagai pencetak calon 

lulusan yang berkompeten, harus berusaha memberikan pembekalan dengan 

sebaik baiknya agar lulusannya dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain dan 

di dunia kerja.  

Salah satu caranya adalah melibatkan langsung kepada calon lulusan ke 

dunia kerja, dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL) calon lulusan dapat 

belajar bagaimana dunia kerja sesubgguhnya, pada saat melaksanakan PKL, 

Praktikan dapat mengaplikasikan apa yang dia pelajari dan mendapatkan hal 

baru untuk di pelajari agar dapat meningkatkan kemampuan Praktikan dalam 

melaksanakan atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta memiliki 

mata kuliah PKL yang harus diikuti oleh mahasiswanya sebagai persyaratan 

kelulusan. Pelaksanaan PKL diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

mahasiswa, dapat mengatasi masalah yang ada, dan menambah pengetahuan 

mahasiswa dengan dunia kerja 

 Praktikan sempat mempelajari bagaimana kehidupan di lingkungan kerja. 

Praktikan juga belajar untuk berinteraksi dengan berbagai usia, latar belakang, 
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dan karakteristik yang berbeda-beda. Dan dengan adanya kegiatan PKL ini 

membuat Praktikan mendapatkan banyak ilmu baru dan menambahkan 

wawasan, meningkatkan keterampilan Praktikan baik itu softskill maupun 

hardskill agar Praktikan mendapatkan keahlian lebih dan siap untuk menjalani 

dunia kerja. 

Praktikan memilih tempat pelaksanaan PKL di Bank Negara Indonesia 

KCU Rawamangun karena ingin mengetahui tentang dunia perbankan dan 

mengetahui dunia pengkreditan secara langsung. Praktikan di posisikan di 

bagian Asisten Administrasi Kredit yang merupakan bagian dari Divisi Kredit 

Fleksi atau Resiko Bisnis Konsumer di Bank Negara Indonesia KCU 

Rawamangun.  

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai syarat 

kelulusan; 

b. Memberi pengalaman dalam dunia kerja; dan 

c. Mejadikan praktikan sebagai professional, bertanggung jawab, 

dan meningkatkan keahlian. 

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

a. Melatih mahasiswa untuk dapat mengatasi masalah yang timbul; 

b. Melatih menjadi tenaga kerja yang berkompeten; 

c. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa; dan 
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d. Menambah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

mahasiswa  

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegunaan PKL, memberikan manfaat bukan hanya pada mahasiswa yang 

melaksanakan tetapi juga dapat memberikan manfaatkan pada perusahaan dan 

perguruan tinggi. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Melatih mahasiswa dalam mengahadapi dunia kerja sesungguhnya; 

b. Memberikan pengalaman bekerja pada mahasiswa; 

c. Melatih profesionalitas mahasiswa dalam bekerja; 

d. Mengetahui apa saja yang diterapkan di dunia kerja; dan 

e. Melatih bersosialisasi dengan lingkungan baru. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan menjadi terbantu dalam menyelesaikan pekerjaan; 

b. Mempercepat pekerjaan karena adanya tambahan orang; 

c. Mendapatkan ide baru dalam menyelesaikan pekerjaan; dan 

d. Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan untuk kedua 

belah pihak. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan terkait untuk 

menghasilkan calon lulusan terbaik dan dapat dikenal dalam dunia 

kerja; 
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b. Untuk mempersiapkan calon lulusan siap menghadapi dunia kerja; 

dan 

c. Dapat mengetahui dan membenahi apa yang harus diajarkan agar 

memenuhi kebutuhan dunia kerja. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan perbankan. Praktikan 

ditempatkan pada: 

 Nama Perusahaan : PT. Bank Negara Indonesia  

      Bagian Kredit Fleksi/Resiko Bisnis Konsumer 

      Sub Bagian Asisten Administrasi Kredit  

Alamat   : Jl. Pemuda No.708-709 Rawamangun  

     Jakarta Timur 13220 

Telepon   : (021)47861917 

Website   : www.bni.co.id 

Praktikan memilih Bank Negara Indonesia sebagai tempat pelaksanaan PKL 

karena ingin mengetahui lebih jauh tentang dunia perbankan. Praktikan 

ditempatkan di Asisten Administrasi Keuangan yang termasuk dalam Bagian 

Kredit Fleksi atau Resiko Bisnis Konsumer sehingga praktikan dapat 

mempelajari tentang perkreditan dan berbagai unsur pada industri perbankan 

yang terdapat di Bank Negara Indonesia. 
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan 

 Persiapan awal PKL, Praktikan mengurus surat pengantar untuk 

pelaksanaan PKL ke Gedung R dan BAAK. Setelah itu Praktikan 

mengajukan surat lamaran PKL ke bagian SDM Bank Negara Indonesia 

Rawamangun. Selanjutnya Praktikan melaksanakan wawancara. Praktikan 

juga harus melengkapi berkas berupa Curriculum Vitae, Transkrip Nilai, 

dan Kartu Tanda Mahasiswa. Praktikan di wawancara pada Juli 2017. 

Praktikan diberitahu beberapa peraturan perusahaan yang harus ditaati, 

Praktikan ditanya kesediaannya apakah siap jika ditempatkan dimana saja 

dan melebihi jam kerja seharusnya.   

2. Tahap Pelaksanaan 

 PKL dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 

September 2017. Jam kerja dimulai pada pukul 08.00 hingga pukul 17.00 

pada hari Senin hingga Jumat. Jika ada tambahan hari untuk masuk jam 

kerja tidak berlaku. 

3. Tahap Pelaporan 

 Penulisan laporan PKL ini dilaksanakan setelah praktikan sudah selesai 

melaksanakan PKL. Penulisan laporan ini bertujuan untuk menyelesaikan 

kelengkapan mata kuliah PKL S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. Penulisan laporan PKL ini dilaksanakan dari bulan 

September sampai dengan bulan Desember.


