
1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Untuk  memasuki  dunia  kerja  yang  sangat  kompetitif  sekarang  

ini, mahasiswa  dituntut tidak hanya  mempunyai  kecerdasan  intelektual  

yang  didapat  dari kampus semata, akan tetapi mahasiswa juga harus 

mempunyai kemampuan dasar.  

Tiga kemampuan dasar yang harus dimiliki mahasiswa untuk dapat 

bersaing dengan yang lain adalah Knowledge yaitu pengetahuan yang  luas  

agar dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  mudah  dibodohi  dan  dibelokkan  

sehingga akan  menimbulkan  kerugian baik  materiil  maupun  spirituil  

dalam  diri  sendiri. Skill yaitu keterampilan atau keahlian khusus sehingga 

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan yang lain. Attitude yaitu sikap 

atau kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain sehigga dapat 

diteladani sekaligus disegani. (Arifin, 2014) 

  Ketiga hal tersebut, tidak semuanya dapat di peroleh dari bangku 

perkuliahan, maka Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat menjadi 

salah satu sarana untuk memperoleh tambahan Knowledge, Skill dan 

Attitude yang  lebih  komprehensif,  sehingga  terbentuk  sumber daya 

manusia yang berkualitas, terampil, profesional, dan berwawasan luas.  

Dengan pendekatan secara langsung sesuai dengan bidang 

keahliannya serta ikut berperan aktif  dalam  dunia kerja  yang  
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sesungguhnya,  maka  Praktek  Kerja  Lapangan  diharapkan dapat 

memberikan  kesempatan  kepada mahasiswa  untuk mengaplikasikan  

ilmunya  baik teori maupun praktek yang telah diperoleh saat kuliah dalam 

praktek nyata di lapangan. 

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan 

laporan PKL yang kemudian disusul dengan penyelesaian tugas akhir 

penyusunan karya ilmiah senagai syarat kelulusan program studi D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya PKL, yaitu: 

1. Maksud diadakannya PKL antara lain: 

a Untuk menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dan 

persyaratan kelulusan Program D III Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

b Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan praktikan. 

c Mempersiapkan praktikan menjadi tenaga kerja yang berkualitas 

dan siap dalam dunia kerja. 

d Menumbuhkan etos kerja, sikap profesionalitas dan melatih daya 

saing serta kerjasama  kepada praktikan. 

e Mampu memahami konsep-konsep akademis dan non-akademis di 

dunia kerja berupa etika kerja dan kerja keras. 
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2. Tujuan diadakannya PKL antara lain: 

a Menerapkan ilmu yang telah diterima melalui pembelajaran di kelas 

terutama ilmu akuntansi dengan dunia kerja. 

b Memberikan pengalaman bekerja secara langsung kepada 

praktikan, dan untuk membedakan antara teori yang diterima 

dengan praktek yang ada pada dunia kerja. 

c Memperoleh ilmu sehingga kedepannya dapat menjadi tenaga kerja 

yang berwawasan mutu, ekonomi, bisnis, kewirausahaan dan 

produktif.  

d Memperluas relasi praktikan. 

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

1. Kegunaan PKL bagi PT Kimia Farma 

a Adanya kegiatan PKL yang dilaksanakan oleh mahasiswa, dapat 

membantu meringankan pekerjaan operasional perusahaan, dan 

mempercepat proses kerja karyawan lainnya dengan membantu 

mengerjakan pekerjaan yang bersifat rutin atau tidak rutin. 

b Perusahaan dapat memenuhi tenaga kerja lepas berwawasan untuk 

membantu dalam pengelolaan perusahaan. 

c Secara tidak langsung perusahaan, mengenalkan produk yang 

diproduksi oleh perusahaan. 

d Menjalin hubungan yang teratur, sehat dan dinamis dengan 

perguruan tinggi. 
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2. Kegunaan PKL bagi Mahasiswa 

a Memberikan pengalaman bekerja secara langsung kepada 

mahasiswa. 

b Menambah keterampilan, kreatifitas, dan inisiatif yang dimiliki 

mahasiswa. 

c Menambah wawasan di dalam dunia kerja. 

d Menumbuhkan rasa percaya diri dan melatih mental mahasiswa 

agar memiliki mental yang kuat dalam dunia kerja. 

3. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang 

terkait. 

b. Membangun kerja sama dengan perusahaan sehingga perguruan 

tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha. 

c. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap ilmu 

ekonomi yang didapat selama perkuliahan dan menerapkannya 

dalam dunia kerja. 

d. Menjadikan gambaran dari pihak eksternal tentang kemampuan 

dan pemahaman mahasiswa atas penyerapan ilmu yang 

dilakukan oleh mahasiswa proses pembelajaran yang diberikan 

selama duduk di bangku perkuliahan. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak dalam bidang 

perdagangan dan distribusi. Praktikan ditempatkan pada: 

Nama Perusahaan : PT Kimia Farma Trading & Distribution Cab. Jkt 1 

Alamat   : Jl. Majapahit No. 18- 22 Jakarta Pusat, Indonesia 

Telepom  : 021-34833395, 96, 97 

Faximilie  : 021-34833453 

Website  : https://www.kimiafarma.co.id 

  Praktikan memilih PT Kimia Farma sebagai tempat praktikan 

melaksanakan PKL karena saat SMK praktikan telah melaksanakan PKL di 

tempat yang sama sehingga praktikan telah mengenal perusahaan 

sebelumnya, dengan pengalaman tersebut praktikan memutuskan untuk 

melaksanakan PKL di tempat yang sama. Praktikan juga ingin lebih banyak 

mengenai bidang perdagangan dan distribusi yang ada di perusahaan. 

Praktikan ditempatkan pada bagian Tata Usaha dan membantu bagian 

penagihan. 

 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

1. Tahap Persiapan Praktik Kerja Lapangan 

Sebelum melaksanakan PKL, praktikan mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 

Keuangan (BAAK) dengan melalui beberapa tahap administrasi 

https://www.kimiafarma.co.id/
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sebelumnya pada tanggal 7 Juni 2017. Surat permohonan pelaksanaan PKL 

ditujukan ke PT Kimia Farma Trading & Distribution Pusat.  

Surat permohonan yang telah dibuat, diberikan kepada pihak 

SDM PT Kimia Farma Trading & Distribution Pusat. Dengan pertimbangan 

kebutuhan akan tenaga kerja tambahan di kantor cabang Jakarta 1, praktikan 

ditempatkan di PT Kimia Farma Trading & Distribution cabang Jakarta 1. 

Kemudian perusahaan menyetujui surat permohonan PKL yang telah 

diajukan, dan memberikan surat balasan pada tanggal 15 Juni 2017. 

 

2. Tahap Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan melaksanakan PKL di PT Kimia Farma Trading & 

Distribution cabang Jakarta 1 dimulai pada tanggal 3 Juli 2017 sampai 

dengan 8 September 2017 yang dilaksanakan setiap hari senin sampai 

dengan jumat, pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dan waktu 

istirahat pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 WIB. 

             Tabel I.1  

          Jadwal Kerja 

Sumber : Dokumen PT Kimia Farma, Tahun 2017 

 

 

WAKTU KERJA 
 

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 

Jam kerja 1 08.00 - 12.00 

Istirahat 12.00 - 13.00 

Jam Kerja 2 13.00 - 17.00 
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3. Tahap Pelaporan 

  Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah 

PKL dan memenuhi syarat kelulusan Program Studi Diploma III Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan mempersiapkan 

laporan PKL di awal bulan September 2017 dan selesai di awal bulan 

November 2017. 

 


