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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

 

A. Latar Belakang PKL 

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama lebih dari satu 

dekade ini secara perlahan telah mampu menurunkan angka pengangguran di 

Indonesia. Namun, kira-kira sekitar dua juta penduduk Indonesia tiap tahunnya 

merupakan tantangan yang sangat besar bagi pemerintah Indonesia. Untuk 

menstimulasi penciptaan lahan kerja baru agar pasar kerja dapat menyerap para 

pencari kerja yang terus bertambah. Pengangguran muda – kebanyakan dari mereka 

yang baru lulus kuliah – adalah salah satu  kekawatiran utama dan butuh adanya 

tindakan yang cepat.  

Dikutip dari artikel Indonesia Investment (2006), Salah satu karakteristik 

Indonesia adalah bahwa angka pengangguran yang dihadapi oleh tenaga kerja muda 

usia 15 sampai 24 tahun cukup tinggi. Mahasiswa yang baru lulus dari universitas 

dan siswa sekolah kejuruan dan menengah mengalami kesulitan menemukan 

pekerjaan di pasar kerja nasional. Sehingga membutukan suatu tindakan yang harus 

dilakukan oleh instansi pendidikan untuk menangani masalah tersebut. 

Perguruan Tinggi merupakan sarana untuk menjadi tonggak awal 

pembentukan karakter dan keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa untuk 

mempersiapkan persaingan dunia kerja. Mahasiswa akan memiliki bidang 

spesialisasi keahlian yang professional sesuai denganS bidang yang ditekuninya 
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selama kuliah. Maka dari itu sebagai Perguruan Tinggi, Universitas memiliki tugas 

dalam memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam mengeksplorasi diri di 

dunia kerja.  

Selain memberikan teori-teori, Universitas menyediakan wadah kepada 

mahasiswa untuk melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) sebagai langkah 

awal mahasiswa dalam mengenal dunia kerja dan mampu bersaing dengan 

masyarakat lainnya baik dengan masysarakat dalam negeri maupun luar negeri. 

PKL adalah kegiatan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan kerja profesi pada 

suatu lembaga, perusahaan atau institusi dalam jangka waktu tertetu sesuai dengan 

kurikulum. Dimana salah satu tujuannya yaitu untuk menigkatkan keterampilan 

profesi dari mahasiswa.  

Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang 

menjadi mata kuliah dengan bobot 2 (dua) SKS dimana mahasiswa melakukan PKL 

di sebuah instansi/ perusahaan selama 40 hari kerja dan PKL juga menjadi salah 

satu syarat kelulusan mahasiswa untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. 

Dengan adanya pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa 

diharapkan mampu belajar dari kegiatan dan pekerjaan yang diberikan oleh 

perusahaan serta dapat memberikan kontribusu sesuai dengan bidang yang diambil 

dibangku perkuliahan, khususnya dalam bidang akuntansi yang ditekuni praktikan.  

Praktikan melakukan kegiatan PKL di PT Indomobil Trada Nasional – 

Halim yang beralamat di jalan Halim Perdana Kusuma No. 1 Jakarta Timur. 
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Praktikan ditempatkan di Financial Accounting and Tax Department dimana divisi 

tersebut sangat sesuai dengan bidang ilmu praktikan.  

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Pentingnya kegunaan pelaksanaan kegiatan PKL bagi , maka setiap 

mahasiswa diwajibkan untuk melaksanaan PKL pada suatu perusahaan sesuai 

dengan program studi yang diambilnya. Dengan melakukan PKL ini, diharapkan 

mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan di bangku 

perkuliahan. Adapun maksud diadakannya PKL, antara lain : 

1. Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebanyak 2 SKS sebagai syarat untuk 

kelulusan program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta 

2. Untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam menghadapi 

dunia kerja dimasa mendatang 

3. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang 

akuntansi. 

Adapun tujuan diadakannya PKL yaitu sebagai berikut; 

1. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja  

2. Memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menerapkan praktik ilmu yang 

telah di dapatkan dibanku kuliah 

3. Memberikan pengalam bagi mahasiswa agar menjadi tenaga kerja yang 

professional dan bertanggung jawab dalam dunia kerja.  
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C. Kegunaan PKL 

Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), diharapkan 

mendapatkan manfaat dan kegunaan bagi praktikan, Universitas Negeri Jakarta 

(UNJ) dan perusahaan. 

1. Bagi Praktikan 

a. Menambah wawasan praktikan didalam dunia kerja  

b. Terjalinnya hubungan baik antara praktikan dan pihak perusahaan 

c. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan  

d. Mengevaluasi kemampuan yang telah dimiliki praktikan sebagai tolok 

ukur dalam pembelajaran.  

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas negeri Jakarta 

a. Menjaga citra baik antara fakultas Ekonomi dengan instansi perusahaan 

tersebut 

b. Menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam dunia 

pekerjaan 

c. Sebagai bahan evaluasi atas ilmu yang telah diberikan kepada 

mahasiswa 

 

3. Bagi Perusahaan 

a. Menjalin hubungan relasi yang baik dengan Universitas Negeri Jakarta 

b. Menyediakan calon Tenaga Kerja yang kompeten pada bidangnya. 

c. Membantu kegiatan perusahaan sesuai dengan biang praktikan.  

D. Tempat PKL 



5 
  

    
 

Praktikan melakukan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan yang bergerak 

dibidang ritel dan jasa untuk produk otomotif, dengan data Perusahaan sebagai 

berikut: 

 Nama Perusahaan  : PT Indomobil Trada Nasional – Halim  

 Alamat   : Jalan Halim perdana Kusuma No. 1 Jakarta Timur 

 Telepon   : (021) 8017320 

 Fax mile  : 80870631 

 Bagian Tempat PKL : Bagian Keuangan dan Akuntansi  

 

Alasan praktikan melakukan PKL di PT Indomobil Trada Nasional – Halim  

karena ingin mengetahui bagaimana system  keuangan yang digunakan oleh 

perusahaan dan juga pelaporan keuangan pada perusahaan dimana PT Indomobil 

Trada Nasional – Halim merupakan perusahaan anak cabang dari perusahaan besar 

otomotif di Indonesia.  

E. Jadwal dan Waktu PKL 

Praktikan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) berdasarkan 

pedoman PKL Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dimana praktikan 

melaksanakan kegiatan PKL di PT Indomibil Trada Nasional – Halim selama 

minimal 40 hari kerja, yaitu mulai tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 08 

September 2017. Dalam melakukan kegiatan PKL tersebut praktikan melewati 

beberapa tahapan. Berikut tahapan tahapan yang dilakukan oleh praktikan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan  
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Tahap pertama yang harus dilakukan praktikan dalam 

mempersiapkan PKL yaitu mencari sebuah perusahaan untuk magang. 

Pada bulan April praktikan mendatangi Bank BTN – cabang Cawang 

namun kantor tersebut sudah penuh untuk diisi anak magang. Selanjutnya 

pada bulan Mei praktikan mencoba apply di PT Ruang Karya. Pertama 

praktikan mempersiapkan berkas yang dibutuhkan untuk membuat surat 

izin pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan 

(BAAK) yang membutuhkan waktu selama 3 hari.  

Setelah itu praktikan mengajukan surat permohonan PKL dari 

Universitas Negeri Jakarta dan Curriculum Vitae kepada pihak perusahaan 

melalui email. Praktikan terus melakukan konfirmasi sampai bulan April 

melalui telepon namun dari pihak perusahaan belum melakukan 

konfirmasi sampai bulan juni dan kepastian untuk melakukan PKL disana 

belum dapat diberikan. 

Pada bulan Juni praktikan berkunjung ke perusahaan Indomobil 

Wahana Trada, dimana perusahaan induk dari PT Indomobil Trada 

Nasional. Praktikan mengajukan surat permohonan melakukan PKL di 

perusahaan Indomobil tersebut (tersedia lampiran 1) dan ditempatkan di 

Indomobil cabang Halim dengan melampirkan surat PKL dari Universitas 

Negeri Jakarta dan Curriculum Vitae kepada Human Organizer 

perusahaan induk. Selanjutnya pada bulan Juli praktikan mendapatkan 

konfirmasi dari perusahaan Indomobil Wahana Trada – Pusat dapat dilihat 

pada lampiran 2. .  
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2. Tahap Pelaksanaan  

Praktikan melakukan kegiatan PKL selama 2 bulan atau kurang 

lebih 40 hari kerja. Dimulai pada hari Senin, 17 Juli 2017 hingga Jum’at, 

08 September 2017. PKL dilaksanakan setiap hari kerja yaitu hari senin 

sampai hari Sabtu, untuk hari Senin – Jum’at dari pukul 08.30 – 16.30 WIB 

dan untuk hari Sabtu dari pukul 08.30 sampai dengan pukul 15.00 WIB. 

Setelah selesai melakukan kegiatan PKL, Praktikan menerima surat 

keterangan selesai PKL dari Perusahaan sebagai pemberitahuan bahwa 

praktikan telah selesai melakukan kegiatan PKL di PT Indomobil Trada 

Nasional – Halim. (Lampiran 3) 

3. Tahap Pelaporan  

Praktikan menyusun laporan kegiatan PKL setelah selesai 

melaksanaan kegiatan PKL. Dimana laporan ini ditujukan untuk 

memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Akuntansi, Fakultas 

Ekonomu Universitas Negeri Jakarta. Pembuatan laporan dimulai dari 

bulan September 2017 sampai dengan November 2017 dan dibimbing oleh 

dosen pembimbing yang telah ditentukan.  

 


