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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia telah 

berkembang sangat pesat. Perkembangan tersebut membuat persaingan di dunia 

kerja menjadi semakin ketat, karena saat ini sumber daya manusia di Indonesia 

tidak hanya bersaing dengan sumber daya manusia setempat tetapi juga bersaing 

dengan sumber daya manusia yang berasal dari luar negeri yang tentunya telah lebih 

baik dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita untuk lebih 

membuka diri dalam menerima perubahan-perubahan yang terjadi. Kondisi saat ini 

membuat gelar pendidikan bukan lagi menjadi hal yang utama, melainkan 

dibutuhkan keterampilan, kecakapan khusus, dan kepribadian yang harus dimiliki 

agar bisa bersaing di dunia kerja saat ini. Di dalam masa persaingan yang ketat 

seperti saat ini, sumber daya manusia merupakan modal utama di dalam suatu 

usaha.  

 Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dalam mendukung kemanjuan dan kelangsungan sebuah instansi atau perusahaan 

(Wikipedia, 2017). Sehingga perlu diadakan peningkatan sumber daya manusia 

baik peningkatan 
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kualitas maupun kuantitasnya, dan dunia pendidikan merupakan salah satu faktor 

yang sangat berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

 Perguruan tinggi memberikan mahasiswa ilmu berupa ilmu teori dan ilmu 

praktik. Nantinya ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh mahasiswa di perguruan 

tinggi harus dapat diimplementasikan pada dunia kerja yang sebenarnya. Oleh 

karena itu, maka Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta mengadakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang akan berguna 

bagi mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

kegiatan perkuliahan. PKL juga berguna agar mahasiswa dapat mengetahui 

bagaimana kondisi lingkungan kerja yang sebenarnya. 

 Dengan dilakukannya kegiatan PKL ini, diharapkan dapat memberi 

kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

dipelajari serta memperoleh pengalaman kerja di perusahaan atau instansi yang 

telah dipilih sebagai tempat PKL. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diharapkan 

mahasiswa mampu untuk memahami ilmu yang telah didapat dan akhirnya 

mahasiswa dapat memiliki kepekaan yang tinggi terhadap dinamika organisasi 

berdasarkan permasalahan yang ada. Sebelum benar-benar terjun didalam 

persaingan dunia kerja, untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan untuk 

mengetahui kondisi yang sebenarnya. Dalam pelaksanaan PKL kali ini, praktikan 

memilih perusahaan yang merupakan anak usaha dari Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) PT Pegadaian Persero yaitu PT Pesonna Indonesia Jaya yang bergerak di 
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bidang jasa pengelolaan akomodasi pariwisata (Hotel) yang dibangun di atas tanah 

(asset tetap) milik PT Pegadaian (Persero) guna memanfaatkan pengelolaan asset 

secara optimal. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya PKL pada program studi S1 Akuntansi, 

yaitu: 

1. Maksud diadakannya PKL antara lain: 

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan salah satu persyaratan kelulusan 

bagi Program Studi S1 Akuntansi FE UNJ. 

b. Memberikan pengalaman dan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi 

lingkungan kerja. 

c. Melatih mahasiswa untuk disiplin terhadap waktu, dan me-manage waktu agar 

bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dengan baik dan tepat waktu.  

d. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia kerja 

seperti memiliki rasa tanggung jawab dan melatih diri dalam mengambil 

keputusan. 

e. Melatih mahasiswa untuk bisa bekerja sama dalam dunia kerja, serta 

meningkatkan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa dan 

menyiapkan mental praktikan sebagai calon tenaga kerja professional didalam 

menghadapi persaingan dunia kerja. 

2. Tujuan diadakannya PKL antara lain: 
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a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan 

keterampilan yang dimiliki mahasiswa. 

b. Memberikan kesempatan kepada praktikan untuk menfembangkan sikap 

tanggung jawab, disiplin, mandiri, kreatif, dan inisiatif yang tinggi dalam 

melakukan pekerjaan. 

c. Memperoleh pendidikan untuk menjadi tenaga kerja yang memiliki keahlian 

yang professional sehingga dapat bersaing dalam dunia kerja. 

d. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh praktikan selama 

perkuliahan dengan mempraktikannya secara langsung. 

e. Mengembangkan dan memantapkan sikap professional yang nantinya 

diperlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang dan keahliannya 

masing-masing. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan  

Adapun kegunaan PKL yang akan praktikan paparkan dalam tiga bagian yaitu 

bagi mahasiswa (praktikan), bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 

serta bagi PT Pesonna Indonesia Jaya. Berikut akan praktikan jabarkan satu persatu. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Menambah wawasan di dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi 

dalam berbagai sektor bidang usaha dalam instansi atau perusahaan. 

b. Menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih mental mahasiswa agar 

memiliki mental yang kuat dalam dunia kerja. 
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c. Mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh praktikan 

dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi di luar perkuliahan yang 

dapat di temukan di lokasi PKL. 

d. Memberikan kesempatan untuk mempelajari dan memperoleh pengetahuan 

baru dan membandingkannya antara ilmu yang telah diperoleh dengan 

kebutuhan dunia kerja. 

e. Melatih rasa tanggung jawab mahasiswa dalam bekerja. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberikan gambaran nyata bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja 

yang sesungguhnya. 

b. Mempersiapkan lulusan fakultas ekonomi yang memiliki skill sehingga 

mampu bersaing di dunia kerja. 

c. Membangun kerja sama dan hubungan baik antara perguruan tinggi dengan 

perusahaan atau instansi terkait sehingga perguruan tinggi lebih dikenal di 

kalangan dunia usaha. 

d. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan kedalam dunia kerja. 

e. Memperoleh masukan terkait masalah-masalah yang ada di tempat PKL. 

3. Bagi PT Pesonna Indonesia Jaya  

a. Terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik antara PT Pesonna 

Indonesia Jaya dengan Universitas Negeri Jakarta. 
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b. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 

akademik dan menjadi contoh perusahaan yang dapat menunjukan 

integritasnya. 

c. Dengan adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan yang terkait. Serta praktikan dapat 

membantu merekap hasil data yang diperlukan baik pekerjaan yang bersifat 

sehari-hari (tetap) maupun pekerjaan yang bersifat tidak tetap. 

d. Memperkenalkan dan membuka wawasan kepada mahasiswa tentang 

pengelolaan usaha perhotelan. 

e. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang akan 

memasuki dunia kerja. 

D. Tempat PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di PT Pesonna Indonesia Jaya perusahaan yang 

bergerak di bidang jasa pengelolaan hotel, pengembangan, pembangunan dan 

pengelolaan properti: 

Nama Perusahaan : PT. Pesonna Indonesia Jaya  

Alamat : Gedung Pertokoan Kenari Baru Lt.4  

    Jalan Salemba Raya 02 - Jakarta Pusat 10430 - Indonesia 

Telepon :  

Faximile : (021) 319261450 
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Website :  - 

E-mail : info@pesonna.co.id 

 Praktikan memilih PT Pesonna Indonesia Jaya untuk melaksanakan PKL 

karena praktikan ingin mengetahui lebih banyak mengenai akuntansi jasa, terutama 

dalam bidang pengelolaan hotel. PT Pesonna Indonesia Jaya belum memiliki 

website khusus untuk perusahaan, akan tetapi beberapa hotel Pesonna telah 

memiliki website-nya sendiri. 

E. Jadwal Waktu PKL 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL di PT Pesonna Indonesia Jaya, ada beberapa 

tahapan yang harus praktikan lakukan yaitu praktikan melakukan survei PKL ke 

beberapa tempat salah satunya adalah ke PT Pesonna Indonesia Jaya yang berada 

di daerah Salemba. Setelah mendapatkan informasi bahwa PT Pesonna Indonesia 

Jaya menerima mahasiswa PKL dan mengetahui berkas apa saja yang diperlukan 

untuk melakukan PKL di PT Pesonna Indonesia Jaya. Pada bulan Juli 2017 

praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL pada bulan Juli di Biro 

Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditunjukan ke PT Pesonna 

Indonesia Jaya. Setelah surat praktikan berikan ke PT Pesonna Indonesia Jaya  

maka bagian HRD perusahaan menyetujui praktikan untuk melaksanakan PKL di 

PT Pesonna Indonesia Jaya pada Bagian Keuangan dan Akuntansi. 

mailto:info@pesonna.co.id
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2. Tahap Pelaksanaan PKL 

Praktikan melaksanakan PKL di PT Pesonna Indonesia Jaya selama 43 hari 

dimulai pada tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 14 September 2017 yang 

dilaksanakan setiap hari kerja yaitu senin sampai jumat, pada pukul 08.00 WIB 

sampai dengan pukul 17.00 WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai 

dengan pukul 13.00. Pakaian yang praktikan gunakan adalah pakaian yang sopan 

dan formal.    

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun Laporan PKL yang berguna untuk menyelesaikan mata 

kulian PKL untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 

laporan di bulan September 2017 hingga November 2017. Penulisan laporan ini 

akan diawali dengan mengupulkan data yang diperlukan untuk laporan PKL yang 

nantinya data tersebut akan diolah menjadi informasi di dalam laporan PKL. 

Setelah laporan selesai akan diadakan sidang PKL yang nantinya berguna untuk 

menjelaskan apa isi dari laporan PKL pada bulan Desember 2017.


