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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) saat ini sangat dibutuhkan untuk 

menunjukkan bagaimana keadaan dunia kerja yang sebenarnya kepada para 

mahasiswa. Selama masa pelaksanaan PKL para Praktikan memiliki kesempatan 

untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat saat perkuliahan serta dapat 

melatih interaksi antar sesama pekerja. 

       PKL pada Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitasa 

Negeri Jakarta merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh 

para mahasiswa. PKL berbobot 2 SKS. PKL diharapkan dapat mengasah 

kemampuan mahasiswa dan memberi wawasan tambahan untuk mahasiswa 

nantinya. 

       Praktikan melaksanakan PKL di PT AIRIN karena praktikan ingin 

mengetahui bagaimana proses keuangan dan pencatatan akuntasi pada perusahaan 

jasa logistik. Selama PKL Praktikan ditempatkan pada Divisi Keuangan & 

Akuntansi bagian Akuntansi. 

       Perusahaan Logistik itu sendiri adalah perusahaan yang menyediakan jasa 

transportasi pengiriman barang dari tempat pengambilan barang ke tempat tujuan, 

dan juga menyediakan jasa penyewaan gudang bagi perusahaan-perusahaan lain 

untuk menyimpang barangnya. Perusahaan penyedia jasa logistik ini sangat 

penting dalam saluran rantai pasokan dan banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia ketimbang punya divisi logistiknya sendiri. Dengan 
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menggunakan jasa dari perusahaan logistik, manfaat praktis dari ini adalah 

penghematan pengeluaran. Perusahaan tidak perlu lagi membangun gudang 

sendiri, tidak perlu merekrut karyawan logistik sendiri, dan tidak perlu ada 

manajemen yang mengelola divisi logistik sendiri. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

1. Maksud dari PKL 

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL adalah : 

a. Memenuhi mata kuliah PKL dan sebagai syarat kelulusan Program 

Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 

b. Merasakan langsung keadaan dunia kerja yang sebenarnya; 

c. Menciptakan rasa professional dan tanggung jawab; 

2. Tujuan dari PKL 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL adalah: 

a. Menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa; 

b. Sarana pengaplikasian ilmu bagi mahasiswa; 

c. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja 

yang kompetitif; 

d. Mengetahui keadaan dunia kerja yang sebenarnya; 

C. Kegunaan PKL 

       PKL tidak hanya berguna bagi praktikan saja, tetapi berguna juga bagi 

perusahaan dan perguruan tinggi. Kegunaan tersebut antara lain: 

1. Bagi Mahasiswa (Praktikan) 

a. Sarana menerapkan ilmu yang dimiliki. 

b. Sarana mengetahui dunia kerja secara nyata. 
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c. Sarana belajar tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. 

d. Sarana penambah wawasan dan pengalaman. 

e. Sarana proses belajar bersosialisasi. 

2. Bagi  Perusahaan 

a. Membantu para karyawan dalam menyelesaikan tugas. 

b. Sarana pengenalan perusahaan kepada mahasiswa. 

c. Sarana pembinaan hubungan yang baik antara perusahaan dengan 

perguruan tinggi terkait. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

a. Sarana pembinaan hubungan yang baik antara perguruan tinggi dengan 

perusahaan terkait. 

b. Sarana mempersiapkan lulusan dalam dunia kerja. 

D. Tempat PKL  

Praktikan  melaksanakan PKL ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan  : PT. INDONESIAN AIR & MARINE SUPPLY 

(PT.  AIRIN) 

Alamat   : Jl. Cilincing Raya No.33 Kali Baru – Jakarta Utara 14110 

Telepon  : 021-4301831 / 021-4350761 

Faximile  : 021-4358524 

Website  : http://airin.co.id/  

       Praktikan memilih PT. Indonesian Air & Marine Supply (PT.  AIRIN) 

sebagai tempat melakukan PKL karena merupakan salah satu perusahaan besar 

yang bergerak dalam bidang jasa logistik tidak hanya di darat tetapi dilaut dan 

http://airin.co.id/
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udara juga. Praktikan ingin mengetahui bagaimana sistem akuntansi yang terdapat 

pada jasa logistik. 

E. Jadwal dan Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan PKL, Praktikan mulai dengan mengurus surat 

pengantar ke Gedung R dan BAKHUM. Kemudian Praktikan mengajukan 

surat pengantar PKL ke PT. Indonesian Air & Marine Supply (PT AIRIN) 

disertai dengan Curriculum Vitae dan Surat Lamaran. Praktikan pada tanggal 

6 Juli 2017 dihubungi via telepon untuk datang pada tanggal 10 Juli 2017 dan 

langsung melaksanakan PKL. Praktikan diteriman PKL dan ditempatkan di 

Divisi Keuangan & Akuntansi. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Pelaksanaan PKL di PT. Indonesian Air & Marine Supply (PT AIRIN) 

dimulai pada 10 Juli 2017 hingga 6 September 2017. Jam kerja Praktikan 

dimulai pada pukul 8.00 hingga 17.00 dengan jam istirahat pada pukul 12.00 

hingga 13.00 pada hari Senin sampai Jumat.  

3. Tahap Pelaporan 

Penulisan laporan ini dimulai setelah Praktikan menyelesaikan PKL. 

Laporan disusun berdasarkan pedoman PKL yang telah ditetapkan oleh 

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Dimulai dengan praktikan 

mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun, melengkapi dan 

menyempurnakan laporan PKL yang kemudian disusun menjadi  sebuah 

Laporan PKL. Praktikan menyusun laporan dengan didampingi oleh dosen 

pembimbing dan melaksanakan bimbingan sebanyak empat kali pertemuan. 


