
39 
  

    
 

BAB IV  

KESIMPULAN  

 

 

A. Kesimpulan 

Selama melaksanakan PKL di PT Indomobil Trada nasional – Halim dan 

ditempatkan di bagian FAD dari tanggal 17 Juli hingga 08 September 2017, 

praktikan dapat mengetahui kegiatan perusahaan baik operasional dan bagian 

keuangan perusahaan. Praktikan mendapatkan pengalaman kerja yang sangat 

berharga dari kegiatan PKL ini. berikut merupakan kesimpulan kegiatan yang 

dilakukan oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL. 

1. Praktikan dapat mengetahui alur pelaporan Daily Cash PT Indomobil Trada 

Nasional – Halim. 

2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana proses pelaporan petty cash dari 

pengeluaran hingga ke pengisian kembali. 

3. Praktikan dapat mengetahui proses pengakuan hutang dan pembayaran 

hutang oleh PT Indomobil Trada Nasional 

4. Praktikan dapat mengetahui proses pengakuan piutang dan PPh Prepaid 

perusahaan. 

5. Praktikan dapat belajar melakukan rekonsiliasi hutang dan rekonsiliasi 

bank.  
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6. Praktikan belajar melakukan pengarsipan dokumen SSP dan Faktur Pajak 

perusahaan.  

B. Saran 

Setelah melakukan kegiatan PKL, praktikan mencoba untuk memberikan 

saran-saran sebagi masukan dalam kegiatan PKL dimasa yang akan datang. Saran 

– saran yang dapat praktikan berikan yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Praktikan 

a. Praktikan melakukan persiapan persyaratan administrasi dari jauh-jauh 

hari maksimal sebulan sebelum kegiatan PKL. 

b. Praktikan sebaiknya menggali informasi mengenai pencatatan dan 

kebijakan akuntansi kepada staff-staff perusahaan untuk menambah 

wawasan praktikan 

c. Praktikan sebaiknya belajar untuk lebih teliti dan bertanggung jawab 

terhadap tugas yang telah diberikan oleh pembimbing 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  

a. Pihak fakultas sebaiknya memberikan arahan kepada praktikan 

sebelum pelaksanaan kegiatan PKL sebagai bekal di tempat kegiatan 

PKL 

b. Pihak fakultas sebaiknya bekerja sama dengan perusahaan KAP atau 

perusahaan besar lainnya untuk menjaring mahasiswanya melakukan 

PKL ditempat tersebut.  

3. Bagi PT Indomobil Trada Nasional – Halim  
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a. Diharapkan dalam memberikan tugas kepada praktikan diberi arahan 

terlebih dahulu. 

b. Diharapkan perusahaan tetap menjalin hubungan kerja sama yang baik 

kepada praktikan dan Fakultas Ekonomi Universitas negeri Jakarta. 

 


