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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan memperoleh pengalaman 

bekerja diperusahaan yang bertujuan bagi praktikan untuk meningkatkan 

kepercayaan diri bekerja pada dunia kerja sesungguhnya. Praktikan dituntut untuk 

dapat beradaptasi dengan tata tertib/ peraturan perusahaan, menyesuaikan diri 

dengan budaya organisasi perusahaan untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan 

perusahaan dan mengasah kemampuan praktikan dalam bekerja terutama dalam 

bidang akuntasi. 

Dari pengalaman praktikan selama PKL, praktikan dapat menyimpulkan 

bahwa: 

1. Praktikan mengetahui tugas dan Divisi Keuangan dan Akuntansi PT Jakarta 

Industrial Estate Pulogadung. 

2. Praktikan dapat melakukan penjurnalan Bukti Uang Muka (BUM) dan 

Pertanggungjawaban Uang Muka (PUM).  

3. Praktikan dapat melakukan pendataan pembaharuan Sertifikat Hak Guna 

Bangunan (SHGB). 

4. Praktikan mengetahui biaya dan beban yang terdapat pada perusahaan yang 

bertugas sebagai pengelola kawasan industri yaitu Biaya Tidak langsung 

(BTL) Semester 1, Penyewaan Semester I dan Jaminan Pihak Ketiga. 

5. Praktikan mengetahui cara penggunaan sistem aplikasi PT JIEP. 
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6. Praktikan mengetahui cara pengarsipan dokumen, sehingga dapat diterapkan 

pada dunia kerja setelah lulus nanti. 

7. Praktikan mengetahui secara administratif sebagai dokumen-dokumen 

pelengkap pengajuan BUM, PUM dan BPU. 

8. Praktikan dapat melakukan pembaharuan data pembayaran Tanah Kawasan 

Industri dan Maintaince Fee (MF) 2017. 

9. Praktikan dapat melakukan perekapan biaya lembur karyawan dan biaya 

pengobatan karyawan. 

 

B. Saran 

Saran yang harus diperhatikan saat memulai PKL antara lain: 

1. Bagi Praktikan 

a. Praktikan perlu mempelajari secara mendalam materi akuntansi dasar 

terutama penjurnalan untuk memudahkan praktikan dalam 

menyelesaikan pekerjaanya. 

b. Dibutuhkan konsentrasi yang maksimal dalam menyelesaikan 

pekerjaan untuk menghindari kesalahan mengetik, sehingga dapat 

memanfaatkan waktu kerja secara optimal. 

c. Beradaptasi lebih cepat dengan para pengawai untuk mempermudah 

komunikasi dalam menyelesaikan pekerjaan. 

2. Bagi Universitas 

a. Memfasilitasi mahasiswa dalam mencari tempat untuk melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan seperti memberikan rekomendasi tempat 
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tujuan PKL atau memberikan daftar perusahaan tempat PKL 

sebelumnya sebagai gambaran bagi mahasiswa. 

b. Universitas Negeri Jakarta perlu meningkatkan kerjasama yang baik 

dengan banyak perusahaan, sehingga mahasiswa memiliki kemudahan 

dalam mencari tempat pelaksanaan Pratik Kerja Lapangan. 

3. Bagi PT Jakarta Industria Estate Pulogadung 

a. PT Jakarta Industrial Estate Jakarta diharapkan tetap menjalin 

komunikasi dan hubungan yang baik dengan Universitas Negeri 

Jakarta, sehingga dapat mempermudah dalam melakukan kerjasama 

dimasa depan. 

b. Memberikan variasi pekerjaan kepada para pengawai magang, 

sehingga menambah pengalaman dan mengasah kemampuan dalam 

bekerja. 

c. PT Jakarta Industrial Estate Jakarta sebaiknya memiliki ruang 

penyimpanan dokumen yang lebih besar, sehingga dokumen-dokumen 

yang dimiliki tersusun dengan rapi. 

d. Memiliki pedoman penggunaan aplikasi akuntasi perusahaan yang 

dapat diberikan kepada karyawan baru atau karyawan magang, 

sehingga membantu dan mempercepat pekerjaan dalam menggunakan 

aplikasi akuntansi perusahaan. 


