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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Praktikan sebagai mahasiswi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, mendapat banyak pengetahuan dan 

pengalaman secara nyata dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

dari bangku perkuliahan dalam melaksanakan PKL. Dengan adanya 

kegiatan PKL di perguruan tinggi, mendukung keselarasan antara 

kemampuan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. 

       Program PKL ini merupakan sarana bagi praktikan sebagai calon 

sarjana untuk mengenal dunia kerja secara nyata sekaligus mengenal 

lingkungan dan kondisi kerja yang sebenernya yang nantinya akan dijalani 

oleh praktikan setelah lulus kuliah. Berdasarkan uraian laporan PKL 

diatas, maka dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya : 

1. Praktikan dapat mengetahui bahwa semua Wajib Pajak Badan 

yang memiliki potensi pajak akan dianalisis Laporan 

Keuangannya oleh Account Represntative melalui kegiatan 

Analisis Verikal serta mengetahui tahap-tahap melakukan tugas 

Analisis Vertikal. 

2. Praktikan juga mengerti bagaimana alur dikeluarkannya Surat 

Tagihan Pajak (STP) kepada wajib pajak. Serta dapat memahami 
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dengan baik cara alur sistem perpajakan negara sebagai bagian 

dari akuntansi.  

3. Praktikan mengetahui bahwa sekarang ada program melakukan 

pemetaan tempat tinggal Wajib Pajak (geotagging) untuk 

memudahkan pegawai dari KPP Pratama Cibinong melakukan 

tugas ke lapangan atau visit ke Wajib Pajak serta dapat melihat 

potensi pajak yang ada dari program tersebut. 

4. Praktikan dapat mengetahui tata cara bagaimana surat masuk dapat 

diterima atau ditolak oleh Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 

dan mengetahui membuat lembar disposisi dari surat masuk. 

5. Praktikan mengetahui alur dari surat yang akan keluar dari Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi IV. 

 

B. Saran 

       Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh 

pegawai KPP Pratama Cibinong, serta praktikan menyadari adanya 

kekurangan dalam pelakasanaan program PKL ini. Maka praktikan ingin 

memberikan saran atau masukan guna meningkatkan dan memperbaiki 

kinerja, serta menjadi acuan untuk meminimalisir kekurangan dari 

pelaksanaan PKL. Semoga adanya saran yang diberikan oleh praktikan 

dapat bermanfaat bagi Instansi, Fakultas dan mahasiswa lainnya yang akan 

melaksanakan program PKL. Adapun saran yang praktikan berikan, 

sebagai berikut : 

1. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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a. Sebelum mahasiswa menjalani kegiatan PKL, mahasiswa 

sebaiknya diberikan pengarahan mengenai PKL secara lengkap 

dan jelas seperti bidang kerja apa saja yang bisa sebaiknya 

mahasiswa ajukan untuk kegiatan PKL, perusahaan atau 

instansi apa saja yang bisa mahasiswa jadikan untuk tempat 

PKL. Hal ini karena tidak semua perusahaan atau instansi serta 

tidak semua bidang kerja di perusahaan dapat dijadikan 

kegiatan PKL oleh Mahasiswa. 

b. Sebaiknya, mahasiswa diberikan informasi tentang dosen 

pembimbing sebelum mahasiswa melaksanakan PKL. 

c. Menjalin hubungan antara pihak fakultas dengan perusahaan 

atau instansi pemerintah lainnya agar dapat mempermudah 

mahasiswa mendapatkan tempat untuk melaksanakan kegiatan 

PKL. 

2. Bagi Instansi-KPP Pratama Cibinong 

a. Praktikan mengharapkan KPP Pratama Cibinong dapat lebih 

memberikan pengarahan terhadap praktikan mengenai bagian 

apa yang akan diterima oleh pratikan sesuai dengan bidang 

studi atau konsentrasi yang diambil oleh praktikan di bangku 

perkuliaha, sehingga praktikan dapat memberikan kontribusi 

dan mengembangkan ilmu yang telah di dapatkan di bangku 

perkuliahan. 
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b. Sebaiknya KPP Pratama Cibinong memberikan panduan 

khusus atau pedoman kepada praktikan tentang Sub Bagian 

yang sedang praktikan tempati, sehingga praktikan dapat 

memahami tugas-tugas dari Sub Bagian yang praktikan 

tempati agar dapat berkontribusi dalam pengerjaan tugas-tugas 

dari Sub Bagian tersebut. 

c. Diharapkan KPP Pratama Cibinong dapat memberikan 

kepercayaan dan kesempatan lebih banyak kepada mahasiswa 

PKL untuk mengerjakan tugas-tugas yang lebih kompleks 

dibawah bimbingan pegawai dari Sub Bagian yang praktikan 

tempati. 

d. Diharapkan KPP Pratama Cibinong, mengkomunikasikan 

kepada mahasiswa yang ingin PKL di KPP Pratama Cibinong 

jika kouta mahasiswa PKL sudah terpenuhi, agar tidak 

terjadinya kelebihan kouta dalam pelaksanaan PKL di kantor 

tersebut. 

3. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa sebaiknya lebih mengedepankan kedisplinan kerja 

serta motivasi dalam bekerja agar nantinya menjadi mahasiswa 

yang memiliki etos kerja yang baik dan profesionalisme dalam 

segala bidang. 
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b. Mahasiswa harus lebih komunikatif dalam menjalankan 

pekerjaan agar jika terjadi kesalahan dalam pengerjaan tugas 

dapat segera diselesaikan. 

c. Mahasiswa harus proaktif dalam menjalankan pekerjaan, 

memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, serta mampu 

beradaptasi dengan cepat pada lingkungan yang baru sehingga 

dapat berkontribusi dalam pencapaian dari visi misi 

perusahaan atau instansi dan juga mengembangkan 

pengetahuan dan kemampuan diri sendiri dari kegiatan PKL 

agar dapat bermanfaat untuk dunia kerja nyata nantinya. 

d. Ketika kegiatan PKL telah selesai dilaksanakan, diharapkan 

mahasiswa dapat menjalin hubungan yang baik dengan semua 

karyawan agar memudahkan mahasiswa dalam pengerjaan 

laporan serta membuka kesempatan untuk kerja sama antara 

pihak instansi dengan universitas. 

e. jika mahasiswa memilih tempat melaksanakan PKL, sebaiknya 

memilih perusahaan atau instansi yang belum pernah ada 

mahasiswa UNJ lainnya yang melakukan praktik kerja di 

tempat tersebut, agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan 

pengetahuan baru serta dapat menjalin hubungan dengan 

fakultas serta mengangkat citra fakultas atau universitas di 

kalangan luas. 
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f. Jika mahasiswa ingin melakukan pendaftaran PKL di instansi 

tertentu, sebaiknya memberikan surat keterangan ingin 

melaksanakan PKL dengan secepat mungkin, agar tidak 

didahului oleh mahasiswa PKL dari Universitas lainnya. 

 


