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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Melalui Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa menjadi memiliki gambaran 

yang lebih riil mengenai dunia kerja serta kegiatan sehari-hari yang 

dilaksanakan oleh karyawan. Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan ini pula 

mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu serta keterampilan yang telah 

didapat pada perkuliahan untuk dunia kerja. 

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan mendapatkan 

pengalaman serta ilmu yang bermanfaat untuk menghadapi dunia kerja di masa 

depan. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan dituntut untuk 

bertanggungjawab serta disiplin terhadap waktu saat melakukan pekerjaan. 

Berdasarkan pengalaman serta penjabaran kerja praktikan selama 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT ABM Investama Tbk, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Praktikan mengetahui kegiatan pada divisi keuangan khususnya untuk 

penerapan akuntansi pada induk perusahaan 

2. Praktikan mengetahui proses pembayaran serta penagihan atas transaksi 

pada induk perusahaan 

3. Praktikan dapat mengetahui cara pengelolaan petty cash, rekonsiliasi bank, 

serta mengelola deposito 
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4. Praktikan dapat mengoperasikan beberapa fitur pada software yang 

digunakan perusahaan dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari 

5. Praktikan dapat memahami alur suatu transaksi atau perjanjian dibuat untuk 

kegiatan perusahaan 

 

B. Saran 

Terdapat beberapa saran yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan, antara lain: 

1. Praktikan 

a. Untuk praktikan, sebaiknya mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan 

ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan. Praktikan juga 

dapat mengusahakan untuk mencari tempat Praktik Kerja Lapangan 

yang benar-benar diinginkan atau diminati. 

b. Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan hendaknya 

bersikap baik guna menjaga nama baik Universitas Negeri Jakarta. 

c. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan juga sebaiknya 

lebih teliti dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing. 

d. Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, praktikan juga sebaiknya 

menunjukkan rasa ketertarikan atau keingintahuan yang tinggi agar 

respon dari karyawan sekitar lebih positif. Selain itu, praktikan juga 

sebaiknya menanyakan apakah ada tugas atau pekerjaan yang bisa 

dibantu atau dilakukan lagi setelah menyelesaikan satu pekerjaan 

e. Praktikan harus menjaga hubungan baik dengan karyawan, khususnya 

yang berhubungan selama Praktik Kerja Lapangan, seperti pembimbing. 



43 
 

 
 

2. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Pihak Universitas Negeri Jakarta hendaknya memiliki hubungan baik 

dengan pihak perusahaan agar mempermudah mahasiswa untuk 

memperoleh tempat Praktik Kerja Lapangan 

b. Pihak Universitas Negeri Jakarta juga hendaknya menginformasikan 

dosen pembimbing sebelum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, 

sehingga mahasiswa dapat berdiskusi mengenai pelaksanaan Praktik 

Kerja Lapangan, dan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan pun menjadi 

lebih sesuai dengan pedoman yang ada 

 

3. PT ABM Investama Tbk 

a. Perusahaan dapat menjaga hubungan baik dengan pihak Universitas agar 

lebih memudahkan untuk angkatan selanjutnya dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan. 

b. Perusahaan juga sebaiknya lebih memberikan kepercayaan kepada 

praktikan untuk menyelesaikan penugasan yang sedikit lebih rumit atau 

kompleks dengan bantuan pembimbing. 

 


