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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Praktikan melaksanakan PKL di PT Akebono Brake Astra Indonesia, 

Jalan Pegangsaan Dua Blok A1 KM 1.6 Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

Praktikan ditempatkan di Departemen Finance and Analyst Sub Divisi Billing 

dan Treasury. 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah suatu bentuk pendidikan melalui 

pembelajaran secara langsung untuk medapatkan pengalaman, pengetahuan 

yang baru serta melatih mental untuk memasuki dunia kerja.  Praktikan dapat 

mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dengan adanya Praktek Kerja Lapangan, Praktikan dapat mengetahui 

dan memahami ruang lingkup kerja PT Akebono Brake Astra Indonesia 

2. Praktikan mendapat pengalaman dalam pelaksanaan Praktik Kerja 

Lapangan pada Sub Divisi / Section Billing dan Treasury yaitu cara 

bekerja dengan team yang harus selalu fokus, bertanggung jawab, kerja 

cepat, tepat dan teliti dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. 

Semuanya itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi Praktikan.  

3. Praktikan mengetahui dan memahami sistem pengelolaan keuangan di 

PT Akebono Brake Astra Indonesia. Sehingga dapat menerapkan ilmu 

yang didapat dari masa perkuliahan pada dunia kerja. Serta mendapatkan 

manfaat dan pelajaran yang tidak diperolah pada saat perkuliahan. 
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4. Praktikan telah menyelesaikan PKL yang dilaksanakan selama kurang 

lebih 2 bulan terhitung mulai dari tanggal 10 Juli 2017 hingga 31 agustus 

2017 di PT Akebono Brake Astra Indonesia.  

5. Walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh Praktikan selama 

pelaksanaan PKL namun Praktikan dapat menyelesaikan PKL ini dengan 

baik. 

B. Saran  

1. Untuk Mahasiswa  

a. Mahasiswa harus melatih komunikasi jika sebelumnya mengalami 

kesulitan untuk berani berkomunikasi, karena kemampuan 

berkomunikasi sangat penting dalam pelaksanaan PKL. 

b. Mahasiswa harus lebih mengasah kemampuan dan keterampilan teknis 

maupun hubungan sosial untuk masuk kedalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. Mahasiswa Harus lebih disiplin, berpartisipasi dengan 

baik, teliti, dan tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan. 

c. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan cepat serta dapat dengan 

mudah bersosialisasi pada lingkungan yang baru. 

d. Sebelum pelaksanaan PKL dimulai sebaiknya mahasiswa sudah 

mengetahui bidang kerja yang ingin ditempuh selama masa PKL, agar 

tidak bingung selama pelaksanaan. 

e. Mencari koneksi sebanyak mungkin agar lebih mudah dalam 

mendapatkan tempat PKL. 
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2. Untuk PT. Akebono Brake Astra Indonesia  

a. Diharapkan  adanya Standar Prosedur Operasional (SOP) tentang 

program PKL, seperti Job Description yang jelasdan buku pedoman. 

Sehingga mahasiswa tidak merasa bingung dalam melaksanakan 

program PKL. 

b. Praktikan menyarankan agar perusahaan dapat memfasilitasi komputer 

bagi mahasiswa program PKL, agar bila diberikan tugas lebih mudah 

dan lebih cepat dalam melaksanakannya.  

3. Untuk Universitas 

a. Universitas diharapkan dapat memperbanyak kerja sama dengan 

instansi-instansi pemerintah dan perusahaan swasta sehingga 

mahasiswa UNJ tidak mengalami kesulitan dalam mencari tempat 

untuk melaksanakann PKL. 

b. Fakultas Ekonomi khususnya Program studi S1 Manajemen 

memperbaiki, dan menyempurnakan kurikulum yang sudah ada saat ini, 

seperti mengembangkan perkuliahan yang melatih soft skills. Sehingga 

mahasiswa dapat lebih baik dalam mengaplikasikan teori yang 

dipelajari untuk dunia kerja. 

c. Pemberian dosen pembimbing sebelum pelaksanaan PKL berlangsung 

sehingga memudahkan mahasiswa(i) untuk bertanya terkait PKL. 

d. Pihak Fakultas dan Universitas dapat mempermudah dan meningkatkan 

kualitas pelayanan dalam pembuatan Surat Permohonan PKL. 

 


	BAB IV
	KESIMPULAN
	A. Kesimpulan


