
51 

 

BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pesonna 

Indonesia Jaya Praktikan dapat menyimpulkan bahwa kegiatan PKL sangat berguna 

bagi praktikan termasuk praktikan dapat mengetahui bagaimana kegiatan usaha 

dibidang pengelolaan perhotelan. Kesimpulan yang praktikan dapatkan selama 

kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 

1. Selama melakukan kegiatan PKL praktikan mendapatkan pekerjaan pada 

bidang perpajakan yaitu membuat rekapitulasi PPh 21 karyawan PT PIJ, 

melakukan input PPh 21 kedalam E-SPT, melakukan rekonsiliasi PPh 21 tahun 

2016, melakukan rekap dan input PPh 23 kedalam E-SPT. Sedangkan 

pekerjaan praktikan pada bagian Akuntansi dan Keuangan yaitu menginput 

mutasi rekening koran bank untuk keperluan rekonsiliasi bank, menyusun 

bukti-bukti pengeluaran kasi kecil yang dilakukan perusahaan, mencatat 

tagihan-tagihan dari PT POJ, dan melakukan filling pada bukti-bukti transaksi 

perusahaan kedalam ordner.  

2. Praktikan dapat mengetahui bagaimana cara melakukan pelaporan PPh 21 

karyawan, praktikan juga mendapatkan ilmu bahwa perusahaan yang 

melakukan pembayaran tetapi tidak melakukan pelaporan maka perusahaan 
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tersebut akan terkena sanksi administrasi yaitu berupa denda sebesar Rp 

100.000,- 

3. Praktikan dapat mengetahui teknik-teknik dalam melakukan pengarsipan 

dokumen-dokumen yang ada didalam perusahaan. 

4. Praktikan dapat mengetahui bagaimana teknik yang benar dalam melakukan 

penyusunan bukti-bukti pengeluaran kas perusahaan.  

B. Saran 

Adapun beberapa saran yang dapat praktikan berikan dan diperhatikan sesuai 

dengan pengalaman yang telah diterima adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Praktikan: 

a) Praktikan harus banyak melakukan persiapan baik dalam segi akademis 

maupun dalam segi keterampilan yang akan mendukung praktikan selama 

menjalani kegiatan PKL. 

b) Praktikan harus lebih mengedepankan kedisiplinan dan motivasi kerja agar 

kelak menjadi lulusan yang professional dan memilki kinerja yang baik. 

c) Praktikan harus lebih menjaga sikap saat menjalani kegiatan PKL sehingga 

dapat menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a) Fakultas Ekonomi diharapkan dapat memberikan pembekalan kepada 

mahasiswa sebelum melaksanakan kegiatan PKL berlangsung agar 

mahasiswa dapat mengetahui bagaimana alur untuk melaksanakan kegiatan 

PKL. 
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b) Fakultas Ekonomi diharapkan membagikan pembimbing PKL sebelum 

kegiatan PKL berlangsung sehingga mahasiswa dapat berkonsultasi 

mengenai kegiatan PKL yang akan dijalani. 

c) Fakultas ekonomi diharapkan menjalin kerjasama yang baik kepada 

perusahaan dan instansi pemerintahan, agar memudahkan mahasiswa dalam 

mencari perusahaan untuk menjalankan kegiatan PKL dan agar kegiatan PKL 

juga dapat terlaksana dengan baik. 

 

3. Bagi PT Pesonna Indonesia Jaya 

a) Diharapkan untuk dapat terus menjalin kerjasama dan hubungan baik dengan 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya prodi Akuntansi untuk mempermudah 

rekomendasi mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan PKL selanjutnya. 

b) Perusahaan diharapkan melaporkan pajaknya secara rutin agar tidak 

menumpuk dan terjadi permasalahan di kemudian hari. 

c) Perusahan diharapkan dapat segera merealisasikan pengadaan sistem 

akuntansi agar seluruh kegiatan dibidang akuntansi berjalan lebih baik.


