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BAB IV 

KESIMPULAN 

  

A. Kesimpulan  

       Seteleh melaksanakan praktik kerja di PT. DIAN MOBIL tepatnya di Bengkel 

Hanggar Auto Workshop, Praktikan memperoleh banyak pengalaman dan 

pengetahuan baru, yang Praktikan simpulkan sebagai beriku : 

1. Praktikan menjadi mampu untuk menggunakan aplikasi akuntansi 

“Accounting Business Solution”, mulai dari memindahkan laporan berkas 

menjadi database di dalam aplikasi, sampai dengan mencetak rangkuman 

transaksi untuk periode yang diinginkan. 

2. Praktikan menjadi mampu membuat laporan keuangan bulanan untuk 

keperluan manajemen dalam menilai kinerja perusahaan selama sebulan 

kebelakang, berdasarkan metode pelaporan arus kas sederhana. 

3. Praktikan menjadi paham mengenai metode perhitungan biaya tenaga kerja 

langsung yang penggajiannya didasarkan pada metode upah berdasarkan 

kinerja. 

4. Praktikan menjadi paham mengenai cara membuat invoice tagihan atas 

sebuah pelayanan, mulai dari menerima working-order, menentukan 

margin, sampai dengan melakukan penagihan kepada pelanggan. 

5. Praktikan menjadi paham mengenai cara merekonsoliasikan catatan yang 

dimiliki perusahaan dengan laporan mutasi transaksi yang diberikan bank, 

serta mampu untuk melakukan pendataan atas persediaan di gudang. 
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B. Saran 

      Setelah menyelesaikan masa Praktik Kerja Lapangan (PKL), berikut adalah 

masukan dan saran yang menurut Praktikan penting diperhatikan agar kegiatan 

PKL kedepannya dapat lebih baik, diantaranya:  

1. Bagi mahasiswa (Praktikan) :  

a. Praktikan diharapkan tidak terpaku untuk memperoleh data untuk keperluan 

pembuatan laporan pada awal praktik, melainkan harus bisa melakukan 

pekerjaan yang ditugaskan dengan maksimal. 

b. Harus bisa membangun citra komunikasi yang baik kepada seluruh orang 

yang ada di tempat praktik dan tidak terbatas hanya pada pembimbing, 

untuk menjaga citra sebagai mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dan 

untuk mempermudah segala keperluan memperoleh data baik untuk 

pekerjaan atau untuk bahan pembuatan laporan PKL. 

c. Praktikan diharapkan mampu dalam menahan diri dan tidak langsung 

mengoreksi apa bila ada proses perakuntansian yang di implementasikan di 

tempat praktik tidak sesuai dengan yang selama ini dipelajari selama 

perkuliahan. 

d. Untuk keperluan pembuatan laporan, sebaiknya praktikan membuat jurnal 

atau seperti buku harian yang mencatat kegiatan sehari-hari, termasuk 

didalamnya ;kegiatan peroleh data; pengolahan data; pembuatan laporan; 

dan bentuk laporan yang dihasilkan, agar mudah saat pembuatan laporan 

mengurutkan kembali pekerjaan yang telah dilakukan, 

e. Praktikan sebaiknya bisa memperoleh pilihan tempat praktik mulai dari 

bulan april agar tidak mengganggu jadwal perkuliahan. 
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2. Bagi Program Studi S1 Akuntansi:  

a. Adanya seminar pengarahan praktik agar seluruh Mahasiswa S1 Akuntansi, 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta mengetahui poin-poin yang 

penting yang harus diperoleh selama praktik. 

b. Menjalin kerjasama yang baik dengan beberapa instansi, agar menjadi solusi 

bagi mahasiswa yang kesulitan dalam mendapatkan tempat praktik. 

c. Menetapkan pembagian dosen pembimbing Praktik Kerja Lapangan jauh 

sebelum masa praktik, agar mahasiswa dapat mendapat pengarahan sebelum 

melaksanakan praktik. Termasuk didalamnya penerangan untuk hal-hal 

yang diperlukan untuk pebuatan laporan Praktik Kerja Lapangan. 

3. Bagi Perusahaan, Berikut adalah saran berdasarkan hasil Praktik dan 

pengamatan Praktikan selama menjalani PKL di PT. DIAN MOBIL (Hanggar 

Auto Workshop), yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja dari PT. DIAN 

MOBIL:  

a. Membuat Job Description yang jelas dan lengkap untuk seluruh jajaran 

pegawai dan manajer di PT. DIAN MOBIL. 

b. Menambahkan pekerja di bagian keuangan untuk memaksimalkan 

kinerja dari bagian keuangan dalam mencatat dan membuat laporan. 

c. Terutama untuk manajemen baru, sebaiknya mulai 

mengimplementasikan sistem pelaporan yang sesuai dengan standar, 

agar dapat mengontrol nilai ekuitas pemilik. 

d. Untuk menghemat biaya pekerja di bagian keuangan, perusahaan bisa 

terbuka dalam menerima mahasiswa praktik secara rutin. 


