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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

PKL merupakan kegiatan wajib bagi mahasiswa yang diadakan hampir setiap 

universitas. Tujuan PKL sendiri ialah guna meningkatkan wawasan pengetahuan, 

pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selain itu dalam 

menciptakan lulusan yang berkualitas dan unggul dengan adanya kegiatan PKL 

ini diharapkan mahasiswa dapat bersaing di dunia kerja nantinya.  

Kegiatan PKL yang praktikan laksanakan di PT Patra Jasa unit PJOT, selama 

45 hari kerja memberikan banyak pengetahuan yang tidak dapak praktikan 

pelajari hanya di bangku perkuliahan saja. Praktikan mempelajari bagaimana 

bersikap profesional, bertanggung jawab, disiplin, dan beretika saat di dunia kerja. 

Selain itu, perkembangan zaman yang semakin cepat juga membuat penggunaan 

komputer dalam bekerja merupakan suatu keharusan yang perlu praktikan kuasai. 

Dengan demikian, setelah praktikan melaksanakan PKL di PJOT. Praktikan 

dapat mengambil beberapa kesimpulan dari tugas-tugas yang telah praktikan 

kerjakan, antara lain sebagai berikut: 

1. Praktikan dapat mengetahuai alur proses pembayaran tagihan jika 

menggunakan sistem yang ada di PJOT. 

2. Mengetahui bagaimana penjurnalan yang terjadi dan tata cara menjurnalnya 

serta akun yang diakui jika menggunakan sistem 
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3. Praktikan jadi mengetahui terdapat pemisahan fungsi dalam setiap transaksi 

yang dilakukan sehingga menciptakan akun sementara. 

4. Praktikan dapat mengetahui tentang sistem pengeluaran PJOT dan cara 

pengaplikasikannya; 

5. Mengetahui tata cara perhitungan PPN dan PPH 23 yang berlaku pada PJOT 

serta ketentuannya. 

6. Praktikan telah menerapkan ilmu dan pengetahuan di bidang akuntansi 

perpajakan, akuntansi keuangan, serta sistem informasi akuntansi selama 

melaksanakan PKL di PJOT. 

7. Kegiatan PKL ini telah melatih kemampuan berkomunikasi praktikan dengan 

orang-orang baru seperti karyawan maupun pejabat di dalam suatu instansi. 

8. PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya kepada praktikan khususnya di PJOT yang merupakan 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa. Praktikan juga dilatih untuk 

memiliki sikap hati-hati, teliti, dan analitis terhadap pekerjaan yang diberikan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pengalaman yang telah didapat melalui kegiatan PKL, praktikan 

menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan PKL 

di PJOT. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran bagi semua pihak yang berguna  

agar kegiatan program PKL kedepannya dapat lebih baik dan tidak ada 

kekurangan dari segi apapun. Saran-saran tersebut antara lain: 
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1. Bagi Praktikan Selanjutnya 

a. Praktikan selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri lagi dengan 

aktif dalam mencari informasi ke fakultas maupun jurusan terkait 

pelaksanaan PKL serta bertanya kepada senior yang sudah melaksanakan 

PKL atau sudah bekerja terkait dengan tempat yang tersedia dan 

pengalaman dan tantangan yang harus dihadapi. 

b. Praktikan selanjutnya diharapka untuk membaca dan mengetahui terlebih 

dahulu hal-hal terkait bidang usaha/kegiatan perusahaan/instansi, nilai-

nilai yang diterapkan, peraturan-peraturan yang mengikat, dan latar 

belakang perusahaan atau instansi tersebut; 

c. Praktikan selanjutnya disarankan untuk terlebih dahulu menyiapkan diri 

seperti sikap disiplin, keterampilan, dan pengetahuan  yang dimiliki 

sebelum melaksanakan Praktik Kerja Lapangan sehingga dapat 

memudahkan dalam pengaplikasiannya nanti; 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat 

memberikan informasi, pembekalan serta gambaran awal kepada 

mahasiswa sebelum melaksanakan PKL; 

b. Universitas Negeri Jakarta untuk menjalin hubungan yang baik kepada 

banyak perusahaan untuk memudahkan mahasiswa dalam pencarian 

tempat PKL dan agar proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik 

dikemudian hari. 
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3. Bagi PT Patra Jasa 

a. Karyawan yang memberikan tugas kepada praktikan diharapkan lebih 

komunikatif dalam penyampaian tahapan pengerjaan sehingga tugas 

dapat diselesaikan dengan baik; 

b. Dalam melakukan pembelian, perusahaan harus mengkomunikasikan 

lebih jelas terkait berkas kelengkapan dalam melakukan pembayaran agar 

tidak tertundannya proses pembayaran kepada vendor dan memudahkan 

verifikator dalam melakukan pekerjaannya. 

c. PJOT diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Universitas Negeri 

Jakarta, khususnya untuk jurusan Akuntansi, hal ini dilakukan guna 

mempermudah mahasiswa dalam pencariaan tempat PKL. 

 


