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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Beratnya persaingan dalam dunia kerja pada saat ini, mengharuskan setiap 

individu mempunyai pengalaman dan pengetahuan termasuk kemampuan untuk 

bisa bersaing dengan banyak orang diluar sana. Maka dari itu, Universitas Negeri 

Jakarta memiliki program yaitu Prakitk Kerja Lapangan (PKL) yang diwajibkan 

oleh Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana ekonomi dalam upaya memberikan gambaran serta 

pengalaman pada dunia kerja bagi para mahasiswa, sehingga setelah mahasiswa 

lulus nanti mereka dapat mengerti dan menyesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi ditempat kerja yang sesungguhnya ditambah meningkatkan ketelitian dari 

setiap mahasiswa dalam mengerjakan segala hal dan juga PKL menjadi tempat 

untuk mengaplikasikan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan dibangku 

perkuliahan. 

Dalam melaksanakan PKL penulis sangat dituntut untuk bersikap disiplin, 

bertanggungjawab, cepat dan tanggap terhadap semua masalah yang dihadapi dan 

aktif dalam mengerjakan segala tugas yang diberikan. Selain itu, penulis juga 

dapat mengambil beberapa kesimpulan atas PKL yang telah dilaksanakan, antara 

lain: 
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1. PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi mempunyai tugas menjalankan usaha jalan 

tol dan usaha non jalan tol ditambah pengopersian dan perawatannya yang 

efektif, efisien dan dipercayai oleh masyarakat dengan integritas dan 

profesionalisme yang tinggi, didukung oleh banyak Departemen salah 

satunya adalah Departemen Finance yang sangat baik dimana menjadi bagian 

dari tempat penulis melaksanakan PKL. 

2. Dari pengamatan penulis, PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi selalu 

memberikan kesempatan pelatihan kepada peserta PKL untuk memperoleh 

pengetahuan mengenai tata kelola dan cara-cara kerja pada perusahaan yang 

berkualitas sehingga memberikan kinerja yang baik bagi pelaksanaan 

pekerjaan pada Departement Finance. 

3. Pentingnya ketekunan dan ketelitian dalam menginput data ke dalam sistem, 

karena jika terjadi kekeliruan dalam melakukan hal tersebut, maka akan 

menghabiskan waktu untuk memperbaiki kembali data di dalam sistem dan 

membuat pekerjaan menjadi lebih lama. 

4. PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi mengunakan sistem enterprise resource 

planning (ERP) dengan aplikasi ORACLE, dan penulis sedikit banyak 

mengerti cara mengoperasikannya. Penulis juga mengerti bagaimana 

prosedur dan alur pembuatan sebuah bukti penerimaan dan laporan 

pendapatan tol baik itu pendapatan tol tunai maupun e-tol. 

5. Penulis mengerti bagaimana sistem arsip yang ada pada perusahaan tetapi 

dokumen-dokumen yang ada pada meja kerja Departemen Finance tidak 

terorganisir, namun hal tersebut dapat diatasi dengan penggunaan sistem 
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pencatatan arsip yang benar, ditambah lagi ruang arsip untuk dokumen-

dokumen keuangan kurang besar dan diperlukan penambahan lemari-lemari 

untuk arsip tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman penulis dalam melaksanakan kegiatan PKL di PT. 

Jasa Marga Cabang Jagorawi, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

pihak-pihak terkait untuk dijadikan saran atau masukan agar nantinya proses 

kegiatan PKL ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi kedepannya. Setelah 

mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para pegawai di 

perusahaan tersebut, maka penulis ingin memberikan saran atau masukan yang 

semoga bermanfaat bagi Instansi, Universitas, Fakultas, dan para Mahasiswa yang 

akan melaksanakan kegiatan PKL di waktu mendatang, yaitu: 

1. Bagi PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi 

a. Sebaiknya PT. Jasa Marga Cabang Jagorawi memberikan pengarahan atau 

buku pedoman tentang bagian apa yang sedang penulis tempati, sehingga 

penulis dapat memahami tugas-tugas pokok dari bagian tersebut lalu dapat 

ikut berkontribusi dan mengembangkan ilmu sesuai dengan bidang studi 

yang diambil oleh penulis dibangku perkuliahan. 

b. Diharapkan perusahaan dapat memberikan kesempatan lebih banyak 

kepada mahasiswa PKL untuk mengeluarkan opini atau pendapat, 

sehingga dapat menyalurkan pengetahuan yang dimiliki dan didapat 

selama perkuliahan demi kemajuan kinerja perusahaan itu sendiri. 
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c. Perusahaan seharusnya memperbesar ruang atau lemari arsip yang sudah 

ada untuk menambah ruang untuk penyimpanan dokumen-dokumen. 

Departemen Finance dapat membuat perencanaan anggaran untuk 

memperbesar ruangan untuk arsip dokumen. Agar nantinya semua 

dokumen yang sudah tidak diperlukan dapat dimasukan kedalam ruang 

arsip tersebut dan tidak seperti sekarang yang bertumpuk di meja-meja 

kerja. 

2. Bagi Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 

a. Program Studi S1 Akuntansi sebaiknya memberikan waktu lebih untuk 

mahasiswa melaksanakan PKL agar mahasiswa mendapatkan pengalaman 

bekerja yang maksimal. 

b. Fakultas Ekonomi diharapkan dapat menggencarkan kegiatan dalam 

membangun citra UNJ sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya 

menghasilkan tenaga pendidik namun juga tenaga Akuntan yang 

kompeten. 

c. Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat menjalin hubungan baik serta 

kerjasama dengan instansi yang pernah menerima mahasiswa PKL, dan 

selalu memperbaiki materi yang diberikan agar tidak ada perbedaan 

pengetahuan antara dalam perkuliahan dengan yang ada di lapangan. 

3. Bagi Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta 

a. Sebelum melaksanakan PKL, Mahasiswa harus membekali diri dengan 

pengetahuan tentang perusahaan yang akan dituju, seperti mencari 

informasi lengkap tentang instansi yang akan dituju, melakukan survey ke 
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instansi tersebut dan juga lebih mengomunikasikan lagi maksud dan tujuan 

PKL di instansi tersebut. 

b. Mempersiapkan keperluan administrasi untuk keperluan PKL dengan baik 

dari jauh hari, dan selama melaksanakan PKL mahasiswa harus 

berperilaku baik dan menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta 

dengan cara melakukan komunikasi dan bertanya apabila menemukan 

kesulitan dalam melaksanakan tugas dan harus bertanggungjawab atas 

tugas yang diberikan oleh para pembimbing. 

c. Sebaiknya mahasiswa mencoba memilih tempat praktik kerja yang belum 

pernah ada mahasiswa UNJ yang melakukan PKL ditempat tersebut, 

terutama perusahaan atau instansi besar yang ternama baik itu BUMN, 

Pemerintahan ataupun Swasta. Hal tersebut diharapkan agar mahasiswa 

bisa mendapatkan pengalaman dan informasi baru, serta dapat mengangkat 

citra Fakultas maupun Universitas lebih luas lagi.  
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