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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

Seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu pengetahuan kian pesat 

keahlian-keahlian yang dibutuhkan perusahaan pun makin beragam. Tidak hanya 

luwes pada ilmu yang digeluti tapi juga dituntut akan kecakapan dalam 

beradaptasi pada perubahan yang ada. Khususnya pada bidang teknologi dan 

informasi yang sangat cepat berkembang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Adhyaksa dan Rusgiyono (2010:57), setelah IPK kriteria yang paling diutamakan 

perusahaan atau badan usaha di kabupaten Batang dalam merekrut karyawan baru 

dari lulusan fresh graduate S1 ialah kemampuan dalam aplikasi mengoperasikan 

sistem komputer. 

Selain itu, persaingan dalam dunia kerja juga cukup kompetitif. Terdapat dua 

isu penting yang membuat persaingan tenaga kerja di Indonesia khusunya profesi 

profesional cukup ketat. Sehingga membuat daya tawar permintaan tenaga kerja 

semakin sedikit sedangkan jumlah ten ga kerja lulusan baru semakin banyak. 

Pertama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani (dalam Yovanda, 2017) 

pada Senin 3 April 2017 memaparkan bahwa Indonesia akan memiliki bonus 

demografi. Diperkirakan usia produktif yang dimiliki indonesia akan lebih besar 

(mencapai 52%) dibanding usia non produktif pada tahun 2045. Beliau juga 

menyampaikan, pada tahun itu juga diperkirakan, ekonomi Indonesia akan 

menjadi yang ke-5 terbesar di dunia dengan pendapatan USD29.300 per kapita.  
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Seperti kita ketahui bonus demografi tersebut akan menjadi suatu hal yang 

menguntungkan bagi negara karena akan menjadi penyuplai sumber daya manusia 

(SDM) terbesar yang nantinya akan menjadi pemasukan pajak negara atau dapat 

menjadi beban pajak negara karena SDM kita belum bisa bersaing akibat kualitas 

SDM yang belum memadai dalam berasaing akhirnya akan menambah jumlah 

pengangguran di Indonesia. Menjadi pengguran merupakan momok negatif 

mahasiswa fresh graduate yang tidak ingin dirasakan terlalu lama dikarenakan 

beban orang tua dalam mebiayai sudah selesai sehinga mahasiswa tersebut harus 

mampu membiayai hidup dirinya sendiri. 

Kedua, selain permasalahan tersebut pesaing tenaga kerja Indonesia 

bertambah dari berbagai negara ASEAN dampak dari adanya program Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) yang dicanangkan antar negara-negara ASEAN. MEA 

merupakan sebuah integrasi ekonomi ASEAN dalam menghadapi perdagangan 

bebas antar negara-negara ASEAN (Suroso, 2015). MEA tidak hanya 

membebaskan arus perdagangan saja tapi juga arus tenaga kerja profesional, 

seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya. 

Menurut Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dita Indah Sari 

(dalam Anonim, 2014), menjelaskan bahwa MEA mensyaratkan adanya 

penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja 

asing khusus nya dalam sektor tenaga kerja profesional. Sehingga, MEA akan 

lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta 

profesi di Indonesia yang tertutup atau minim tenaga asingnya. 
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Permasalahan-permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian bagi mahasiswa 

yang segera lulus sarjana khususnya sarjana akuntansi dengan persaingan tenaga 

kerja profesional yang cukup ketat dan kompetitif. Mahasiswa perlu juga untuk 

meningkatkan kemampuan dan keahlian dibidang pengoperasian sistem komputer. 

Perlu diketahui, pada bangku kuliah penerapan ilmu yang di lakukan khususnya 

bidang akuntansi hanya di atas kertas saja atau secara manual sedangkan 

realitanya kedepannya semua akan dilakukan menggunakan komputer ataupun 

aplikasi khusus akuntansi seperti MYOB, SAP, IFCA, dan sebagainya  (paper 

less).  

Hal tersebut dapat terlihat, berdasarkan survey TI UKM 2017 yang dilakukan 

Sharing Vision Dimitri Mahayana selaku Chief Lembaga Riset Telematika 

Sharing Vision (dalam Rachmawati, 2017) memaparkan 74 persen responden 

menyatakan berminat menggunakan aplikasi akuntansi berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah pencatatan transaksi. 

Sehingga tidak tertutup kemunkinan kedepannya pencatatan akuntasi akan sangat 

minim dalam penggunaan kertas yang tergantikan melalui pencatatan akuntansi 

berbasis TIK. 

Jika melihat fenomena tersebut, terdapat gap antara teori yang diterima 

mahasiswa dengan praktik yang ada dilapangan. Sehingga hal tersebut, membuat 

mahasiswa akan mengalami kendala dalam melamar pekerjaan ataupun 

beradaptasi dilingkungan kerja. Dalam memenuhi keahlian atau kemampuan yang 

dibutuhkan perusahaan mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan belajar di 

bangku perkuliahan saja.  
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Selanjutnya dalam mewadahi berbagai permasalahan yang ada serta 

meningkatkan kualitas mahasiswa agar dapat menyesuaikan kemampuan dengan 

permintaan perusahaan. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) khususnya jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi (FE) memiliki kegiatan akademik yang berorientasi pada bentuk 

pembelajaran mahasiswa untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja 

yang berkualitas yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dengan mengikuti kegiatan 

PKL diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman 

mahasiswa baik secara teori maupun praktik dalam mempersiapkan diri memasuki 

dunia kerja yang sebenarnya.  

PKL merupakan mata kuliah yang wajib diikuti sebagai salah satu syarat bagi 

mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Kegiatan ini juga 

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menghadapi 

persaingan di dunia kerja yang semakin ketat. Peningkatan kualitas mahasiswa 

penting dilakukan dengan alasan bahwa banyak mahasiswa yang telah lulus dari 

berbagai universitas di Indonesia, tetapi belum mendapatkan pekerjaan karena 

tidak memiliki kesiapan dan kesigapan yang cukup untuk mengahadapi 

persaingan tersebut.  

       Oleh karena itu, praktikan juga dituntut untuk melaksanakan program 

PKL ini. Praktikan telah mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan 

PKL di PT Patra Jasa Unit Patra Jasa Office Tower (PJOT). Di instansi tersebut 

praktikan ditempatkan di bagian Finance, sesuai dengan bidang keahlian 

praktikan. 
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Adapun maksud dari kegiatan PKL yang dilakukan, adalah sebagai berikut: 

1. Memenuhi salah satu mata kuliah PKL yang mana sebagai persyaratan 

kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Program Studi 

S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sebanyak 2 

sks. 

2. Mengaplikasikan ilmu serta teori-teori yang telah didapatkan praktikan 

dalam bangku perkuliahan pada dunia kerja khususnya di bidang 

akuntansi perpajakan dan Sistem Informasi Akuntansi (SIA). 

3. Mempelajari sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta 

kemampuan lainnya yang harus dimiliki setiap individu dalam dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

Tujuan diadakannya kegiatan PKL, antara lain: 

1. Menambah serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait 

keterampilan, serta keahlian yang diperlukan kepada praktikan dalam 

dunia kerja yang sebenarnya. 

2. Memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan keterampilan dan 

keahlian praktikan di bidang akuntansi seperti melakukan verifikasi 

kesesuaian dokumen yang nantinya akan diproses ke sistem. 

3. Melatih praktikan dalam berbagai  macam  hal agar lebih siap 

menghadapi persaingan di dunia kerja, seperti disiplin kerja, 

pengoperasian salah satu sistem akuntansi, pengambilan keputusan, 

bekerja di bawah tekanan, dan lain sebagainya. 
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4. Memberikan kesempatan bagi praktikan untuk melatih sikap disiplin, 

tanggung jawab, serta kerjasama dalam lingkungan kerja yang 

sebenarnya. 

 

C. Kegunaan PKL 

Adapun kegunaan atau manfaat yang dirasakan praktikan, FE UNJ sebagai 

wadah  praktikan  dalam  menuntut ilmu, dan PT Patra Jasa sebagai tempat 

praktikan melaksanakan PKL setelah melaksanakan kegiatan PKL, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi praktikan 

a. Mengaplikasikan ilmu yang didapat selama menjalani perkuliahan yang 

biasanya diajarkan serba manual dan membandingkannya dengan fakta 

yang ada di dunia kerja yang semuanya terintegrasi dengan sistem. 

b. Menambah wawasan praktikan dalam dunia kerja khususnya dalam 

menjalankan SIA dan akuntansi pajak sehingga memperoleh 

keterampilan yang diinginkan pasar tenaga kerja yaitu mengetahui tata 

cara penggunaan sistem, aplikasi, maupun software yang semua serba 

otomatisasi. 

c. Melatih praktikan untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, bekerja 

cepat, dan bekerja tepat; 

d. Mempersiapkan praktikan dalam memasuki dunia kerja 

2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ. 

a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan tempat praktikan 

melaksanakan PKL. 
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b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa dalam melaksanakan  secara 

langsung bagaimana keadaan lingkungan kerja sebenarnya sebagai 

salah satu pembelajaran yang efekif dan efisien bagi mahasiswa. 

c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu yang didapat 

selama perkuliahan dan menerapkannya dalam dunia kerja. 

d. Menciptakan lulusan yang berpengalaman dan lebih siap dalam 

menghadapi persaingan kerja. 

3. Bagi PT Patra Jasa. 

a. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan yang terkait. 

b. Menumbuhkan kerja sama yang baik dengan Universitas Negeri 

Jakarta, khususnya pada Fakultas Ekonomi. 

 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di salah satu anak perusahan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) yang bergerak pada bidang 

properti, yaitu: 

Nama Instansi : PT Patra Jasa 

Alamat : Jl. Jend. Gatot Subroto No. Kav 32-34, Rt. 6 / Rw. 3, 

Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 

12950 

Telepon :  (021) 5217 386 

Website :  www.patra-jasa.com 

Bagian :  Finance 
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Praktikan ditempatkan di salah satu unit usaha PT Patra Jasa yaitu Unit Patra 

Jasa Office Tower (PJOT). Kegiatan usaha yang dilakukan PJOT ialah mengelola 

serta menyewakan ruang kantor, gedung, bangunan tinggal serta berikut fasilitas 

lainnya. Praktikan memilih PT Patra Jasa sebagai tempat untuk melaksanakan 

PKL karena praktikan ingin mengetahui lebih dalam mengenai sistem akuntansi 

dan  keuangan yang ada pada perusahaan jasa yang bergerak di bidang properti, 

khususnya sistem pengeluaran kas dan perlakuan pajak yang dilakukan PT Patra 

Jasa Unit PJOT.  

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Adapun tahapan jadwal dan waktu praktikan dalam melaksanakan PKL 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan 

Sebelum pelaksanaan PKL, praktikan mencari informasi kepada beberapa 

mahasiswa yang telah melaksanakan PKL. Bertanya sekiranya perusahaan apa 

yang menerima mahasiswa PKL dan prosedur-prosedur yang dilakukan. Selain 

itu, praktikan juga mencari-cari informasi melalui website-website pencari pekerja 

seperti jobstreet.com, dan sebagainya.  

Setelah mengetahui PT Patra Jasa memungkinkan untuk menerima 

mahasiswa PKL. Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK). Setelah surat permohonan 

selesai di buat oleh BAAK, kemudian praktikan datang ke perusahaan untuk 

meminta izin dan memberikan surat permohonan beserta CV kepada kepala 

bagian SDM Property PT Patra Jasa agar dapat melaksanakan kegiatan PKL. 
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Setelah diijinkan, praktikan diberikan surat balasan bahwa praktikan dapat 

melaksanakan kegiatan PKL mulai pada tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 15 

September 2017.  

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tanggal 17 Juli 2017 praktikan memulai melaksanakan PKL di kantor 

PT Patra Jasa. Praktikan ditempatkan di salah satu unit usaha PT Patra Jasa yaitu 

di Unit PJOT pada divisi Finance. Pelaksanakan PKL tersebut dilakukan kurang 

lebih selama 2 bulan (45 hari kerja) sampai tanggal 15 September 2017. Selama 

45 hari kerja, praktikan tidak masuk selama satu hari dikarenakan ijin urusan 

keluarga.  

PKL dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 07.00 

WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Untuk waktu istirahat yang diberlakukan 

di PJOT yaitu pada pukul 11.30-13.00 WIB. Setiap harinya sebelum melakukan 

aktivitas, praktikan diberikan pengarahan tentang pekerjaan yang harus dilakukan. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL untuk memenuhi salah satu mata kuliah 

sebagai persyaratan kelulusan S1 Akuntansi FE UNJ. Praktikan mempersiapkan 

Laporan PKL dimulai dengan pengumpulan data-data dan berkas-berkas yang 

akan digunakan sebagai lampiran dan dasar penguatan argumen atas pelaksanaan 

kegiatan PKL. Pengumpulan data dan berkas ini telah praktikan lakukan sejak 

PKL dilaksanakan hingga proses penyusunan pembuatan laporan PKL 

berlangsung. Setelah masa pelaksanaan kegaiatan PKL berakhir, praktikan 

melakukan pembuatan laporan hasil PKL dengan bimbingan dari dosen 

pembimbing. 


