
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA UNIT 

PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (UPPRD) 

PULOGADUNG 

 

SALSABILA ADELAINA BUDIYONO 

8335145723 

 

 

 

 

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu 

persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta 

 

PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)  

KONSENTRASI AKUNTANSI PEMERINTAHAN 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  

2017 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

       Puji dan syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta menyelesaikan Laporan PKL pada Unit 

Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Pulogadung dengan baik.  

       Laporan PKL ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan 

kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi S1 

Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

       Selama penyusunan laporan PKL ini, praktikan tak luput dari dukungan dan 

bantuan dari berbagai pihak sehingga praktikan dapat menyelesaikan laporan 

PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Allah SWT atas berkah, rahmat, dan petunjuk-Nya yang diberikan 

kepada praktikan selama proses penyusunan laporan ini. 

2. Kedua orang tua yang saya cintai dan seluruh keluarga besar yang telah 

memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil 

kepada praktikan. 

3. Ibu I Gusti Ketut Agung Ulupui selaku Koordinator Program Studi S1 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dan kepada 

Bapak Adam Zakaria selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan 

waktu untuk praktikan dalam membantu proses penyusunan laporan 

PKL. 



4. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah membantu 

dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada praktikan selama duduk 

di bangku perkuliahan.  

5. Ibu Hj. Nur Ahdiyani selaku Kepala UPPRD Pulogadung dan seluruh 

pegawai UPPRD yang telah membantu praktikan dalam proses 

pelaksanaan PKL. 

6. Teman-teman mahasiswa S1 Akuntansi 2014 dan seluruh pihak yang 

tidak dapat disebutkan satu persatu atas bantuan dan juga motivasi yang 

diberikan kepada praktikan dalam proses penyusunan laporan PKL. 

       Praktikan menyadari bahwa laporan PKL ini tidak luput dari 

kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 

sangat praktikan harapkan agar lebih baik untuk penulisan selanjutnya. 

Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak 

yang positif bagi seluruh pihak yang membaca.  
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