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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat 

serta kondisi pengangguran di Indonesia membuat para calon pekerja 

harus memiliki kemampuan akademik yang baik dan terampil dalam 

menggunakan teknologi. Banyaknya calon pekerja yang kurang memiliki 

kemampuan dan pengalaman dalam dunia kerja pada saat ini menjadi 

salah satu bahan pemikiran yang harus diatasi demi keberhasilan di dunia 

kerja kelak. Dalam memasuki dunia kerja, Para calon pekerja terutama 

lulusan universitas (mahasiswa) tidak hanya dituntut untuk lulus berbekal 

kecerdasan intelektual namun harus memiliki ilmu pengetahuan. 

Salah satu ilmu pengetahuan yang saat ini sangat berguna bagi 

dunia kerja ialah ilmu akuntansi. Menurut American  Insitute of Certified 

Public Accounting (AICPA) akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan, dan pengikhtisaran dengan beberapa cara tertentu dalam 

ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat 

keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. dan meringkas dengan 

cara tertentu dalam ukuran fiskal, pertukaran dan kesempatan yang pada 

umumnya yang bersifat moneter dan dalam menguraikan hasil. Setiap 

perusahaan pasti membutuhkan jasa keuangan, sehingga dengan 

menguasai ilmu akuntansi maka para calon pekerja dapat bersaing di dunia 

kerja sehingga para calon pekerja dapat terhindar dari pengangguran. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per tanggal 31 Februari 

2017 jumlah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan tertinggi 

khususnya Diploma mengalami kenaikan dari bulan Agustus 2016. Pada 

bulan Agustus 2016 berjumlah 219.736 dan pada bulan Februari 2017 

berjumlah 249.705, jumlah ini meningkat sebesar 13,6 % . hal ini 

menunjukan bahwa lulusan Diploma belum sepenuhnya dapat bersaing 

dalam dunia kerja. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas para calon 

lulusan universitas ialah dengan program Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Pihak Universitas Negeri Jakarta menetapkan salah satu 

persyaratan bagi setiap mahasiswanya untuk mengikuti program Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) sebagai syarat kelulusan, sertauntuk menciptakan 

lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dalam dunia dunia kerja. 

PKL juga merupakan suatu program untuk memberikan pengalaman kerja 

lapangan bagi praktikan sekaligus memberikan pengalaman langsung 

bersosialisasi di lingkugan masyarakat serta meningkatkan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan. 

Praktikan memilih melakukan Praktik Kerja Lapangan di Bank 

Indonesia MH Thamrin yang beralamat di JL.MH Thamrin No. 2 Jakarta 

Pusat karena praktikan ingin menambah wawasan dan lebih mendalami 

pekerjaan di bidang perbankan. 

¹“BPS: Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan”, 

diakses dari https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972/, pada tanggal 8 Oktober 

2017 pukul 19.41 
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PKL yang merupakan mata kuliah wajib bagi praktikan tersebut 

juga akan disusul dengan penyelesaian tugas akhir penyusunan Karya 

Ilmiah, khususnya DIII Akuntansi untuk menyelesaikan studi di 

Universitas Negeri Jakarta. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Maksud diadakannya PKL adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran mengenai dunia kerja.  

2. Memberikan gambaran tentang hubungan antara teori yang diterima di 

bangku perkuliahan sehari-hari dengan pengaplikasiannya di dunia 

kerja nyata. 

3. Mengembangkan keterampilan mahasiswa di dunia kerja. 

Tujuan diadakannya PKL adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh pengalaman,wawasan,dan pengetahuan dalam dunia 

kerja. 

2. Mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. 

3. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap suatu 

pekerjaan yang dikerjakan. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Kegunaan diadakannya PKL adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan PKL bagi Instansi adalah: 

a) Dapat memperkenalkan proses bisnis perusahaan terkait; 

b) Menjalin kerjasama yang menguntungkan antara pihak-pihak 

yang saling terkait; 
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2. Kegunaan PKL bagi praktikan adalah: 

a) Dapat meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang diamanatkan; 

b) Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ilmu, dan pengalaman 

praktikan;  

c) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi praktikan karena 

terlibat langsung dengan kondisi lingkungan kerja yang 

sebenarnya; 

d) Dapat mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. 

3. Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

adalah: 

a) Mempersiapkan calon lulusan Universitas Negeri Jakarta agar 

dapat bersaing di dunia kerja. 

b) Membangun hubungan yang baik antara instansi dengan 

Universitas Negeri Jakarta 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Tempat praktikan melaksanakan PKL adalah di Bank Indonesia, 

MH. Thamrin, Jakarta Pusat. Praktikan memilih Bank Indonesia sebagai 

tempat melaksanakan PKL karena praktikan ingin memperluas 

pengalaman di bidang perbankan dan selain itu praktikan juga merasa 

tertarik dengan bidang sistem yang mengelola keuangan. Praktikan juga 

menganggap bahwa Bank Indonesia merupakan tempat yang tepat untuk 

melatih kemampuan praktikan di bidang sistem keuangan. 
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Adapun nama instansi milik negara beserta alamat lengkapnya: 

Nama Instansi : Bank Indonesia 

Alamat Instansi : JL. MH Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 

Telepon/Fax  : 131/(021) 386 4884 

KodePos  : 10350 

E. Jadwal dan Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal dan waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dibagi menjadi tiga 

tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi, Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) pada tanggal 2 

Februari 2017 pukul 10:10, setelah mengurus surat permohonan 

pelaksanaan PKL di BAAK tersebut, praktikan mengajukan surat 

tersebut kepada Bank Indonesia Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 

2017 pukul 11:00. Pada tanggal 9 Februari 2017 Bank Indonesia 

Jakarta Pusat langsung memberikan persetujuan bagi praktikan untuk 

melaksanakan PKL di Instansi tersebut pada periode 3 Juli 2017 – 31 

Agustus 2017. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Bank Indonesia Jakarta Pusat 

dilaksanakan selama sembilan minggu, yaitu mulai tanggal 3 Juli 

sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017 yan. Praktikan melaksanakan 

PKL lima hari kerja dalam satu minggu, yaitu hari Senin sampai 
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dengan hari Jumat dan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia Jakarta Pusat kepada praktikan, yaitu 

dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB yang 

berlaku untuk bulan biasa, dan untuk bulan puasa dimulai dari pukul 

07.00 WIB sampai dengan pukul 15.45 WIB. 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusunlaporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan 

laksanakan di Bank Indonesia Jakarta Pusat. Penyusunan laporan PKL 

ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi D 

III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

Praktikan mempersiapkan laporan PKL di awal bulan Agustus sampai 

akhir bulan November 2017. 

 


