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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

  Kegiatan PKL yang dilaksanakan praktikan di PT Kimia Farma Trading 

& Distribution selama kurang lebih dua bulan. PKL dilaksanakan mulai bulan   

3 Juli 2017 hingga 8 September 2017. Selama kegiatan PKL praktikan mendapat 

banyak pengalaman baru serta pelajaran yang tidak diperoleh di bangku kuliah. 

Praktikan melatih diri dengan bertanggung jawab atas pekerjaan, kedisiplinan, 

etika bersosialisasi dengan relasi kerja. 

  Selama kurang lebih dua bulan praktikan ditempatkan pada bagian  Tata 

Usaha atau Keuangan. Berikut adalah hasil yang diperoleh praktikan selama 

melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT Kimia Farma Trading & 

Distribution Cabang Jakarta 1 bagian Tata Usaha: 

1. PKL memberikan gambaran serta pengalaman dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya kepada Praktikan. Pada PT Kimia Farma Trading & 

Distribution Cabang Jakarta 1, praktikan dilatih untuk bersikap hati-hati dan 

penuh analisis. 

2. Praktikan mengetahui bagaimana sistem penagihan terhadap piutang 

penjualan. Pembuatan Nota Inkaso digunakan sebagai alat kontrol terhadap 

piutang dan bukti penagihan. Nota Inkaso yang dibuat sesuai jadwal 

mengajarkan praktikan untuk lebih teliti dalam mengatur bukti penagihan 
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dan bertanggung jawab terhadap bukti penagihan yang telah diserahkan 

kepada juru tagih. 

3. Praktikan memahami mengenai perpajakan yang dikenakan dalam transaksi 

penjualan. Transaksi penjualan yang dilakukan perusahaan dikenakan Pajak 

Pertambahan Nilai (10%) dari nilai komersil penjualan. Selain itu, praktikan 

juga memahami bagaimana proses pelaporan PPN pada sistem e-tax. 

4. Praktikan memahami proses bisnis perusahaan dengan menggunakan sistem 

informasi SAP. Sistem informasi ini digunakan perusahaan untuk 

mengontrol kegiatan perusahaan dengan melakukan komputerisasi terhadap 

semua kegiatan perusahaan. 

5. Praktikan memahami mengenai pengakuan terhadap pelunasan piutang 

dengan melakukan Validasi terhadap penerimaan kas oleh perusahaan. 

Validasi terhadap penerimaan kas dilakukan dengan menggunakan sistem 

informasi SAP dengan melalui beberapa langkah-langkah validasi. 

6. Selama PKL praktikan mengenal banyak karyawan, sehingga praktikan 

mendapat banyak pengalaman baru serta menambah relasi dalam dunia 

kerja. 

 

B. Saran 

1. Bagi Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Jakarta 

a. Fakultas Ekonomi diharapkan terus menjalin kerjasama yang baik 

dengan instansi atau perusahaan agar pelaksanaan PKL dapat terus 

berjalan dengan baik. 
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b. Fakultas Ekonomi sebaiknya memberikan sosialisasi mengenai PKL 

sebelum mahasiswa melaksanakan PKL agar mahasiswa 

mendapatkan gambaran awal sebelum melakukan PKL. 

 

2. Bagi Mahasiswa yang melaksanakan PKL 

a. Praktikan harus melakukan persiapan yang lebih baik sebelum 

melaksanakan PKL dengan membekali diri dalam bidang akademik 

dan keterampilan agar dapat melaksanakan PKL secara maksimal. 

b. Praktikan harus menjalin komunikasi dengan rekan kerja lainnya 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan mengenai 

perusahaan. 

c. Praktikan harus lebih memahami dan teliti dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh pembimbing agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pelaksanaannya. 

 

3. Bagi PT Kimia Farma Trading & Distribution Cabang Jakarta 1 

a. Perusahaan meningkatkan kualitas sistem informasi SAP. 

Pemberiaan satu user disetiap bagian tidak cukup bagi bagian 

tersebut untuk menyelesaikan tugas dengan lebih cepat. 

b. Meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja pada 

perusahaan. Berdasarkan pengamatan praktikan selama pelaksanaan 

PKL, ketidakdisiplinan pegawai berakibat pada kinerja perusahaan 

dalam mencapai omzet yang ditargetkan. 
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c. Melakukan komunikasi secara intesif mengenai pekerjaan agar tidak 

terjadi kesalapahaman antar karyawan, karena sering terjadi 

kesalahan dalam pelaksanaan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


