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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Globalisasi sudah sejak lama terjadi di dunia. Awal mula globalisasi datang 

dari pedagang-pegagang antar benua/negara yang datang ke suatu negara/wilayah 

tertentu dan menetap disana dalam waktu yang relatif lama. Hal itu menyebabkan 

setiap golongan mengetahui tata cara kehidupan dari golongan yang lain. 

Informasi berkembang cepat antara orang-orang yang berada disatu wilayah, 

mulai dari pembelajaran budaya, bahasa dan pola pikir. Jika suatu hal dianggap 

masuk akal dan dapat di toleransi maka lama-kelamaan hal itu dapat menyatu dan 

bergabung dengan mayoritasnya. Globalisasi sudah pasti sangat mempengaruhi 

dalam hal mencari pekerjaan. Pada era globalisasi saat ini, persaingan kerja 

menjadi lebih ketat, tidak hanya dengan sumber daya manusia pada satu negara, 

tetapi juga bersaing dengan sumber daya manusia yang ada dari luar negeri. 

Ditambah lagi, saat ini negara ASEAN telah menyepakati MEA (Masyarakat 

Ekonomi ASEAN) dan tidak lama lagi akan dilaksanakan demi memperkuat 

perekonomian di semua negara. (Wikipedia, 2017) 

Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kegiatan integrasi ekonomi, 

dimana adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dan 

meliputi seluruh tenaga kerja yang ada di negara ASEAN tentunya dapat dengan 

mudah bekerja di negara-negara lain yang juga anggota ASEAN. Dengan kondisi 
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ini, gelar pendidikan yang penting pun tidak lagi menjadi hal yang utama, 

melainkan keterampilan dan karakteristik dari tiap-tiap orang. Maka dari itu 

pendidikan dan gelar saja tidak cukup, tetapi kecakapan keterampilan dan 

karakteristik seseorang lebih menentukan kesuksesan dalam mendapat pekerjaan. 

Ditambah lagi di Indonesia saat ini akan mendapatkan bonus demografi, dimana 

penduduk usia produktif yaitu usia 15 sampai dengan 65 tahun berada ditingkatan 

paling tinggi dari jumlah keseluruhan penduduk Indonesia. (Tirto, 2017) 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di 

ASEAN. Dengan jumlah penduduk sebesar 252 juta jiwa pada tahun 2016 dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka dibulan 

Februari 2016 mencapai 5,81 persen. Penyebabnya beragam, terutama 

dikarenakan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas baik. 

Minimnya ilmu pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu alasan 

terbesarnya. Oleh karena itu, dari sekian banyaknya pengangguran yang ada 

ditambah akan berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan bonus 

demografi yang ada maka persaingan bagi usia produktif di Indonesia saat ini 

menjadi sangat berat. Hal ini pastinya menjadi perhatian yang besar bagi pada 

mahasiswa yang nantinya akan memasuki persaingan tersebut, dan peningkatan 

kualitas diri sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang ada saat ini. 

(Robbypras, 2017) 

Setiap Universitas yang ada di Indonesia wajib memberikan pendidikan yang 

terbaru untuk mencerdaskan para mahasiswa dan juga memberikan banyak 

pengalaman dalam dunia kerja. Ilmu yang di peroleh secara formal di bangku 
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perkuliahan pastinya belum cukup. Diperlukan pengalaman dan kecekatan 

membaca situasi di lingkungan kerja, kemampuan beradaptasi dan memecahkan 

masalah sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas mahasiswa. Dengan ini 

mahasiswa akan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas baik sesuai 

dengan bidangnya dan siap untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja. 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah salah satu kampus negeri yang 

mewajibkan para mahasiswanya mengikuti mata kuliah Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Dengan adanya PKL ini seluruh mahasiswa diharapkan dapat secara 

langsung mengaplikasikan hardskill dan softskill yang dimiliki dari teori-teori 

yang telah didapatkan selama perkuliahan dan juga dalam organisasi yang 

dijalankan dikampus. Fakultas Ekonomi (FE), Program Studi Strata Satu (S1) 

Akuntansi, merupakan salah satu penghasil lulusan Sarjana Ekonomi yang akan 

menjadi tenaga kerja ahli pada bidang-bidang yang berkaitan dengan akuntansi. 

Kegiatan PKL ini menjadi jembatan penghubung antara ilmu yang didapat dengan 

penerapannya dalam dunia kerja dan diharapkan menjadikan mahasiswa yang 

lulus mempunyai kualitas yang bagus untuk nantinya bersaing mendapatkan 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang perkuliahannya. (Okta, 2017) 

Penulis yang merupakan salah satu mahasiswa S1 Akuntansi, diwajibkan 

melaksanakan PKL dibidang Akuntansi. PKL ini juga dilaksanakan sebagai salah 

satu persyaratan kelulusan mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi 

(SE). Kegiatan PKL yang berbobot 2 sks ini dilaksanakan selama 2 bulan atau 40 

hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara 
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perusahaan/instansi dengan penulis selama tidak mengganggu kegiatan akademik 

penulis di Universitas Negeri Jakarta. 

Penulis mengajukan permohonan dan telah melaksanakan PKL pada 

Departemen Finance PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi yang 

selanjutnya disebut PT. Jasa Marga, di bagian Akuntansi selama 2 bulan tepatnya 

menangani perihal Pendapatan Tol Perusahaan. Segala bimbingan dan arahan dari 

bagian keuangan dan seluruh karyawan PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi, sangat 

membantu penulis dalam menghadapi tugas dan pekerjaan yang diberikan pada 

penulis. Perbedaan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktiknya di lapangan 

merupakan sedikit kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKL ini. 

Namun seiring berjalannya waktu, bantuan serta banyaknya pengarahan yang 

diberikan dalam mengerjakan tugas. Membuat penulis mulai mengerti dan 

memahami bidang pekerjaan yang penulis terima. Tentunya segala kekurangan, 

kendala, kelebihan dan keberhasilan, merupakan salah satu bagian dan juga 

pengalaman dari proses persiapan bagi penulis untuk memasuki dunia kerja yang 

sebenarnya. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL ini, antara lain: 

1. Memenuhi mata kuliah PKL yang merupakan persyaratan untuk kelulusan 

dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi bagi mahasiswa S1 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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2. Memberikan pengalaman tentang dunia kerja yang sesungguhnya kepada 

mahasiswa dan juga menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian, 

tanggung jawab, professional dan etos kerja yang baik. 

3. Menerapkan ilmu-ilmu teoritis yang telah didapatkan di kampus dengan yang 

ada di dunia kerja dan mempelajari berbagai bidang kerja yang merupakan 

bagian dari penerapan ilmu akuntansi. 

4. Memberikan kontribusi terhadap institusi atau perusahaan dimana penulis 

ditempatkan, yaitu PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi, Departemen Finance. 

Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini, antara lain: 

1. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan atas penerapan akuntansi pada 

PT. Jasa Marga yang sesuai dengan teori yang telah diperoleh dibangku 

perkuliahan. 

2. Meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, kemandirian, kreatifitas, 

inisiatif, mental dan kemampuan penulis dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi pada bidang pekerjaan tertentu dalam dunia kerja. 

3. Mempersiapkan penulis untuk siap masuk ke dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya dan menghasilkan lulusan yang memilik keahlian profesi yang 

berkualitas baik. 

4. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta dengan instansi atau perusahaan dimana penulis ditempatkan. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Pelaksanaan PKL tentunya dapat memberikan manfaat atau kegunaan bukan 

hanya bagi penulis tetapi bagi Perguruan Tinggi tempat penulis belajar dan juga 

bagi Instansi atau perusahaan tempat penulis melaksanakan PKL. Kegunaan 

tersebut antara lain: 

1. Bagi penulis 

a. Mengembangkan cara berfikir penulis dalam menghadapi setiap masalah 

yang ada pada dunia kerja. 

b. Mengembangkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan penulis 

untuk mendapatkan profesionalisme kerja yang baik. 

c. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dari pembelajaran di kuliah 

dan mampu mambandingkannya dengan fakta yang ada pada dunia kerja. 

d. Menumbuhkan kepekaan sosial, bagaimana penulis harus bisa beradaptasi 

di lingkungan pekerjaan yang menekan dengan berbagai pihak yang 

masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda, yang bersatu demi 

terciptanya tujuan perusahaan dan ada kemungkinan direkrut kembali oleh 

perusahaan tersebut setelah mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Terjadi hubungan baik dan saling menguntungkan antara Fakultas 

Ekonomi UNJ dengan perusahaan yang memberikan PKL terhadap 

penulis. 

b. Mempromosikan Fakultas Ekonomi UNJ ditengah dunia kerja yang 

semakin bersaing ketat. 
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c. Melahirkan generasi lulusan Fakultas Ekonomi UNJ yang berkualitas 

dalam persaingan dunia kerja. 

d. Mengetahui seberapa besar mahasiswa memahami materi yang telah 

diberikan selama perkuliahan berlangsung untuk diterapkan dalam dunia 

kerja. 

3. Bagi PT. Jasa Marga 

a. Membina hubungan yang baik, teratur, dinamis, sehat dan saling 

menguntungkan antara Universitas Negeri Jakarta dengan PT. Jasa Marga 

Cabang Jagorawi 

b. Realisasi dan adanya kewajiban bagi perusahaan atau Corporate Social 

Responsibilities (CSR) sebagai fungsi dan tanggung jawab sosial dari 

kelembagaan. 

c. Membantu tugas-tugas dari karyawan perusahaan di bidang yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang bersangkutan, dalam hal ini adalah 

tugas-tugas dari karyawan Departemen Finance. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Penulis melaksanaan PKL di salah satu kantor Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), yaitu PT. Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Jagorawi. 

Nama Perusahaan  : PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Cabang Jagorawi 

Alamat   : Plaza Tol Raya Taman Mini Indonesia Indah, 

    Jakarta Timur, Kode Pos 13550 
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Nomor Telepon : (021) 841 3632, Fax (021) 840 0055  

Bidang Usaha : Pengoperasian Jalan Tol 

Bagian  : Departemen Finance 

Website  : www.jasamarga.com 

Penulis memilih PT. Jasa Marga sebagai tempat untuk melaksanakan PKL, 

karena pada perusahaan tersebut terdapat departemen Finance yang sangat sesuai 

dengan bidang ilmu yang penulis tempuh saat ini di perkuliahan yaitu Akuntansi, 

sehingga membantu penulis untuk mengetahui Proses, alur dan langkah-langkah 

Akuntansi yang ada di perusahaan jasa dalam Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

Penulis juga memilih perusahaan tersebut dengan alasan PT. Jasa Marga 

termasuk salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terbesar di Indonesia 

dan terlihat mempunyai sistem Akuntansi yang sangat baik dalam pekerjaan 

maupun sistem informasinya. Karena alasan tersebutlah penulis memilih untuk 

melakukan kegiatan PKL di PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi. 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

PKL dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal 10 Juli 2017 

sampai dengan 8 September 2017. Waktu kerja mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi, yaitu Senin s.d Jumat pada pukul 

08.00 s.d 17.00 WIB. 

http://www.jasamarga.com/
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Selama melaksanakan PKL, ada berbagai tahapan yang harus dilalui oleh 

penulis. Berikut tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penulis, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL, penulis mencari berbagai informasi tentang 

instansi atau perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah, baik itu 

instansi kepemerintahan ataupun badan usaha milik negara (BUMN). Setelah 

saya mendengar jika PT. Jasa Marga membutuhkan mahasiswa PKL, maka 

mantaplah saya memilih perusahaan BUMN tersebut. 

Setelah itu, penulis mengurus surat permohonan PKL di Biro 

Administrasi, Akademik dan Keuangan (BAAK) Universitas Negeri Jakarta 

yang ditujukan ke Departemen Finance and Accounting, kantor pusat PT. 

Jasa Marga. Setelah surat selesai dibuat selama 3 hari kerja, kemudian penulis 

menyerahkan kepada staf Jasa Marga Development Center (JMDC),          

satu bulan sebelum PKL di mulai. Setelah itu, pihak JMDC memberitahukan 

jika kantor pusat sudah penuh untuk Departement Finance and Accounting, 

tetapi masih dibutuhkan untuk Departemen Finance kantor cabang jagorawi. 

Penulis menyetujui hal tersebut dan dibuat kesepakatan antara JMDC dengan 

penulis melalui kiriman surat balasan dari JMDC mengenai penerimaan PKL 

yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli s.d 8 September 2017. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Penulis melaksanakan PKL di Departemen Finance, PT. Jasa Marga 

Cabang Jagorawi yang dimulai pada tanggal 10 Juli s.d 8 September 2017 

dengan ketentuan jam operasional kerja yang sama dengan pegawai lainnya. 
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Tabel 1.1 

Jadwal Praktik Kerja Lapangan 

 

Hari Kerja Jam Kerja Jam Istirahat Keterangan 

Senin – Kamis 08.00 – 17.00 WIB 12.00 – 13.00 WIB  

Jumat 08.00 – 10.00 WIB 

10.00 – 17.00 WIB 

 

12.00 – 13.00 WIB 

Senam 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

3. Tahap Pelaporan 

Penulis mulai menyusun laporan setelah menyelesaikan PKL sekitar bulan 

September untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi Mahasiswa S1 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Penulis mempersiapkan laporan PKL dimulai dengan pengumpulan data 

dan berkas-berkas yang nantinya akan digunakan sebagai lampiran. Penulis 

meminta izin terlebih dahulu kepada pembimbing dan para karyawan 

mengenai data yang boleh dilampirkan pada laporan. Setelah semuanya 

terkumpul dan telah siap, penulis melakukan pembuatan Laporan PKL yang 

dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh pihak kampus.



 

 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan
	B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
	C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
	D. Tempat Praktik Kerja Lapangan
	E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan


