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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Kondisi perekonomian suatu negara mempengaruhi berbagai aspek 

kehidupan negara tersebut. Baik itu daya beli masyarakat, kesempatan 

kerja, perkembangan bisnis, dan sebagainya. Termasuk Indonesia. 

Perekonomian Indonesia pada triwulan I tahun 2017 tumbuh sebesar 5,0 

persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan IV tahun 2016 

yang tumbuh sebesar 4,9 persen (YoY). Pertumbuhan tersebut dipengaruhi 

oleh membaiknya kondisi perekonomian global walaupun 

pertumbuhannya belum merata. Dari sisi domestik, kinerja pertumbuhan 

ekonomi didorong oleh membaiknya ekspor dan terjaganya permintaan 

domestik1. 

Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

perkembangan bisnis dan usaha pun semakin meningkat. Hal tersebut 

dapat tercermin dengan semakin meningkatnya perusahaan startup atau 

perusahaan rintisan baru di Indonesia. Berdasarkan situs Marketpus.co.id, 

pertumbuhan dunia startup di Indonesia sangat pesat. Setiap bulannya, 

bermunculan founder-founder baru yang membuat aplikasi seperti games, 

perdagangan atau e-commerce, aplikasi transportasi, dan lain sebagainya. 

Indonesia sendiri, tercatat sebagai negara dengan jumlah startup tertinggi 

                                                           
1 https://www.bappenas.go.id/Laporan_Perkembangan_Ekonomi_Indonesia_dan_Dunia_TW_I_2017.pdf 
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di kawasan Asia Tenggara, yakni sekitar dua ribu ‘pemain’ startup. Angka 

ini diprediksi akan bertumbuh sekitar 5 hingga 6,5 kali lipat menjadi 

sekitar 13 ribu pada tahun 2020 mendatang2. Menjamurnya perusahaan 

startup di Indonesia ikut mengambil andil dalam mengurangi tingkat 

pengangguran di Indonesia.  

Industri manufaktur yang berada di Indonesia juga mampu 

mamberikan kesempatan kerja baru. Saat ini, industri manufaktur 

Indonesia menduduki peringkat 9 dunia. Peringkat ini dikeluarkan United 

Nations Industrial Development Organization (UNIDO) pada survei 

terakhirnya di 20163. Sedangkan, Badan Pusat Statistik mencatat, produksi 

industri manufaktur besar dan sedang di kuartal I-2017 naik 4,33 persen 

dalam setahun 4 . Dengan semakin meningkatnya kapasitas produksi 

industri manufaktur, tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. 

PT Yuasa Battery Indonesia sebagai salah satu ‘pemain’ di industri 

manufaktur Indonesia terus berupaya meningkatkan produksinya untuk 

memenuhi pangsa pasar domestik dan mancanegara. Hal tersebut mampu 

memberikan kesempatan kerja bagi para mahasiswa lulusan baru untuk 

dapat menjejaki dunia kerja. 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta melihat 

perkembangan perusahaaan startup dan perkembangan bisnis dan industri 

di Indonesia tersebut sebagai salah satu alasan peningkatan kualitas mutu 

pendidikan. Agar para lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 
                                                           
2 http://marketplus.co.id/2017/03/jumlah-startup-indonesia-tertinggi-di-asia-tenggara/ 
3 http://bisnis.liputan6.com/read/3147795/daya-saing-industri-manufaktur-ri-naik-ke-peringkat-9-dunia 
4 http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/13/indonesia.masuk.10.besar.negara.industri.manufaktur.besar 
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Jakarta dapat bersaing di dunia kerja dan sebagai implementasi atas teori-

teori yang telah Mahasiswa/i dapat selama masa perkuliahan, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta mempunyai program Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) yang merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil 

oleh para mahasiswa, khususnya untuk para mahasiswa dari Program Studi 

S1 Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan prasyarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana.  

Atas dasar tuntutan akademis tersebut, maka praktikan melakukan 

Praktik Kerja Lapangan di PT Yuasa Battery Indonesia pada bagian 

Finance and Accounting yang merupakan bagian dari Departemen 

Finance and IT pada Divisi Finance, sehingga diharapkan dapat menjadi 

penghubung antara dunia kerja dan dunia pendidikan serta mampu 

menambah pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktikan sebagai 

bekal untuk menghadapi dunia kerja, terutama pada bidang keuangan 

(finance) sesuai dengan konsentrasi yang praktikan tekuni saat ini. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Adapun maksud dan tujuan dalam  melaksanakan  Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) ini antara lain: 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 

a. Mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat selama perkuliahan 

yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. 
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b. Melatih praktikan menjadi individu yang siap dan kompeten 

ketika terjun langsung ke dunia kerja. 

c. Mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja dibidang 

Manajemen Keuangan yang sesuai dengan bidang praktikan. 

d. Memahami budaya organisasi yang diterapkan perusahaan agar 

mampu beradaptasi dan bersosialisasi ketika menjalankan tugas 

yang diberikan. 

e. Mempelajari pekerjaan pada unit kerja yang praktikan lakukan 

sebagai bekal pengalaman dan bahan evaluasi diri bagi praktikan 

untuk dapat meningkatkan kapasitas diri kedepannya. 

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan 

dan keterampilan praktikan terutama dalam bidang manajemen 

keuangan. 

b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi S1 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  

c. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan kedepannya. 

d. Memberikan gambaran dunia kerja bagi praktikan dan 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama masa 

perkuliahan terutama dalam bidang manajemen keuangan. 
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C. Kegunaan PKL 

 Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 

melaksanakan kegiatan di PT Yuasa Battery Indonesia diharapkan antara 

lain : 

1. Kegunaan bagi Praktikan 

a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa 

program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

a. Mengetahui mekanisme dan dinamika kerja pada 

perusahaan terutama pada Divisi Keuangan. 

b. Melatih kreativitas, pola pikir, ketangkasan, komunikasi, 

dan rasa percaya diri dalam melaksanakan suatu tugas yang 

sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. 

c. Mengetahui kualifikasi, pembagian tugas dan tanggung 

jawab pada masing-masing unit kerja pada Divisi 

Keuangan. 

d. Menambah pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan 

praktikan sebelum terjun langsung secara nyata ke dunia 

kerja. 

e. Memahami kekurangan diri, keterampilan dan juga 

kemampuan lain yang belum dikuasai praktikan dalam 

bidang keuangan, untuk selanjutnya praktikan usahakan 

memperbaiki/kuasai sebelum masuk dunia kerja.  
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2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta sebagai salah satu Universitas yang dapat mencetak 

generasi unggul.  

b. Memperluas kerja sama yang baik antara perusahaan 

dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

kedepannya. 

c. Sebagai bahan evaluasi bagi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta berkaitan dengan penerapan Praktik Kerja 

Lapangan bagi mahasiswa dan penerapan kurikulum yang 

berlaku. 

3. Kegunaan bagi PT Yuasa Battery Indonesia 

a. Memperkenalkan PT Yuasa Battery Indonesia sebagai 

perusahaan yang mendukung peningkatan kulitas 

pendidikan dan peningkatan keterampilan mahasiswa. 

b. Meningkatkan kerjasama antara PT Yuasa Battery 

Indonesia dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta kedepannya terutama berkaitan peluang pencarian 

kerja bagi lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 
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D. Tempat PKL 

Nama Instansi      : PT Yuasa Battery Indonesia 

Alamat   : Jl. MH. Thamrin, No.1, Kebon Nanas, 

Tangerang 15143 

Telepon         : (021) 55757205  

Website      : www.yuasabattery.co.id 

Alasan praktikan memilih PT Yuasa Battery Indonesia sebagai 

tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah akses perusahaan yang 

cukup strategis dan terletak dipinggir jalan raya, hal tersebut menjadikan 

perusahaan dapat di jangkau dari mana saja. Lokasi perusahaan tidak 

terlalu jauh dari tempat tinggal raktikan, yang dapat ditempuh kurang lebih 

45 menit perjalanan. Alasan selanjutnya adalah ingin mengetahui budaya 

organisasi perusahaan, karena PT Yuasa Battery Indonesia merupakan 

salah satu perusahaan milik Jepang yang ada di Indonesia dan letak kantor 

pusatnya yang terintegrasi atau berdekatan dengan pabriknya. Kemudian 

alasan lainnya adalah PT Yuasa Battery Indonesia adalah pemegang Top 

Brand Aki selama sepuluh tahun berturut-turut mulai dari tahun 2008 

sampai dengan tahun 2017. 

 

E. Jadwal Pelaksanaan PKL 

Jadwal pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian 

tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian 

tersebut antara lain: 
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1. Tahap Persiapan 

Sebelum melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL), 

praktikan melakukan persiapan yang dimulai dengan memilih 

perusahaan yang membuka kesempatan PKL untuk mahasiswa. 

Kemudian praktikan mengurus semua syarat administrasi yang 

dibutuhkan, dimulai dengan mengurus surat permohonan PKL ke 

pihak BAAK UNJ yang ditujukan kepada PT Yuasa Battery 

Indonesia. Surat yang telah dibuat oleh pihak BAAK UNJ 

selanjutnya diberikan langsung kepada Staff HRD PT Yuasa 

Battery Indonesia yang disertai dengan lampiran Curiculum Vitae 

(CV) dan Proposal PKL pada tanggal 26 Juni 2017 di kantor pusat 

PT Yuasa Battery Indonesia yang beralamat di  Jl. MH. Thamrin, 

No.1, Kebon Nanas, Tangerang 15143. Tidak lama setelah 

penyerahan berkas PKL ke kantor pusat  PT Yuasa Battery 

Indonesia, pihak HRD perusahaan menghubungi praktikan melalui 

telepon untuk melakukan interview dan test pada tanggal 29 Juni 

2017. Tidak lama setelah proses interview dan test, pihak HRD PT 

Yuasa Battery Indonesia menyatakan bahwa praktikan diterima 

untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT Yuasa Battery 

Indonesia pada Divisi Finance, Departemen Finance & IT, Bagian 

Finance & Accounting. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanaan kegiatan PKL pada PT Yuasa 

Battery Indonesia dimulai pada tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan 

08 September 2017 atau selama 2 (dua) bulan, yakni 40 (Empat 

Puluh) hari kerja. Praktikan ditempatkan pada Divisi Finance, 

Departemen Finance & IT, Bagian Finance & Accounting. 

Praktikan melakukan PKL dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai 

pukul 07.30 – 16.30 WIB dengan waktu istirahat selama satu jam 

yaitu pada pukul 11.30 – 12.30 WIB. Kecuali pada hari Jumat, 

istirahat dimulai pukul 11.50 – 12.50 WIB.  

3. Tahap Pelaporan 

Setelah selama 2 (dua) bulan praktikan melaksanakan PKL, 

praktikan diwajibkan membuat laporan Praktik Kerja Lapangan 

sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Laporan PKL ini berisi 

hasil pengamatan dan pengalaman kerja yang telah praktikan 

rasakan selama melaksanakan PKL di PT Yuasa Battery Indonesia 

bersadarkan data-data valid yang diperoleh langsung dari Divisi 

HRD PT Yuasa Battery Indonesia. Pembuatan laporan ini 

merupakan salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah Praktik 

Kerja Lapangan yang menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta.


