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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. menyadarkan praktikan akan 

persaingan dunia kerja yang sangat ketat. Semakin berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka semakin meningkat pula persaingan 

antar sumber daya manusia yang kompeten dalam hal pekerjaan.  

Pendidikan, keterampilan dan pengetahuan yang tinggi dalam 

bekerja merupakan syarat utama untuk memasuki dunia kerja. Dalam hal 

ini, perguruan tinggi mempunyai peran penting bagi mahasiswa. 

Perguruan tinggi sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, 

tidak hanya memberikan mahasiswanya ilmu berupa teori, tetapi juga 

menuntut mahasiswa agar mampu menerapkannya. PKL merupakan mata 

kuliah penting yang menuntut mahasiswa untuk turun langsung di dunia 

kerja nyata yang sesungguhnya. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengembangkan keterampilan dan etika pekerjaan, serta untuk 

mendapatkan kesempatan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang sudah dipelajari di perkuliahan. 

Disisi lain, dalam pelaksanaan kegiatan PKL mahasiswa dituntut 
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agar dapat berorganisasi dengan lebih aktif, serta dapat memahami dan 

mampu mengatasi setiap permasalahan yang ada. Dengan begitu, kegiatan 

PKL ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, 

etika, disiplin, kemampuan tanggung jawab mahasiswa yang dibutuhkan 

untuk bersaing didunia kerja setelah lulus nantinya. 

Praktikan melaksanakan PKL di PDAM Tirta Bhagasasi. PDAM 

Tirta Bhagasasi merupakan perusahaan milik daerah yang melayani 

kebutuhan air bagi penduduk Kota maupun Kabupaten Bekasi. Praktikan 

sendiri ditempatkan pada bagian keuangan, yang selanjutnya ditugaskan di 

subag. akuntansi dan perpajakan. Tugas pokok yang dilakukan oleh 

praktikan selama PKL adalah melakukan input setiap akun biaya atas 

voucher baru pada microsoft excel untuk dijadikan bahan penyusunan 

laporan bulanan biaya, serta membantu pembuatan laporan arus kas 

bulanan.  

Kegiatan PKL ini dilaksanakan dalam rangka Seminar PKL dan 

selanjutnya menyelesaikan tugas akhir penyusunan Karya Ilmiah sebagai 

salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  
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B. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud dari adanya kegiatan PKL adalah : 

1. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 

Program Studi D III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Melatih dan mengasah kemampuan praktikan atas teori mengenai 

akuntansi dengan mengimplementasikannya di sebuah perusahaan.  

3. Memberikan gambaran umum serta pengalaman baru bagi mahasiswa 

mengenai kondisi dunia kerja secara nyata. 

4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di dunia 

kerja seperti halnya memperkenalkan kerja sama dalam dunia kerja, rasa 

tanggung jawab yang harus dimiliki mahasiswa atas dasar prioritas apa 

yang harus didahulukan serta solusi dan perbuatan atas pengambilan 

keputusan pada permasalahan-permasalahan saat itu. 

Adapun Tujuan PKL ini adalah : 

1. Mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat mahasiswa selama di 

perkuliahan baik itu teori maupun praktik.  

2. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja mulai dari berinteraksi, 

bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja.  

3. Membandingkan  teori  akuntansi yang telah didapatkan dengan praktik 

akuntansi didunia kerja secara nyata. 
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4. Meningkatkan  pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan softskill 

mahasiswa. 

5. Melatih praktikan untuk dapat memiliki mental yang kuat agar nantinya 

bisa menjadi tenaga kerja yang profesional.  

 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, 

mahasiswa, dan perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL tersebut antara 

lain: 

1. Bagi Instansi PDAM Tirta Bhagasasi adalah : 

A. Dengan adanya mahasiswa yang melaksankan PKL di Instansi, 

membantu kegiatan operasional karyawan yang terkait pada instansi 

tersebut. 

B. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 

akan memasuki dunia kerja. Serta secara tidak langsung perusahaan 

telah memperkenalkan dan membuka wawasan tentang produk 

perusahaan yang dimilikinya, yaitu air mineral. 

C. Agar lebih menjalin hubungan yang baik, teratur, dinamis antara 

Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Jakarta dengan PDAM Tirta 

Bhagasasi. 

D. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 
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bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan PKL. 

 

2. Bagi Mahasiswa (Praktikan) adalah : 

A. Melatih keterampilan mahasiswa program Diploma III mengenai 

teori serta praktik yang diperoleh  praktikan selama mengikuti 

perkuliahan di Fakultas Ekonomi UNJ. 

B. Menambah wawasan mengenai kondisi nyata dunia kerja pada divisi 

keuangan unit kerja dalam perusahaan. 

C. Mengembangkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dan mencoba 

menemukan sesuatu yang baru. 

D. Meningkatkan  mental yang kuat serta kemampuan dalam mengambil 

keputusan terhadap masalah yang ada, terutama masalah mengenai 

akuntansi.  

E. Memberikan pengalaman kerja terutama dalam bidang akuntansi dan 

pengelolaan biaya dalam Perusahaan Daerah Air Mineral. 

 

3. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

A. Memberikan gambaran bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia 

kerja yang sebenarnya. 

B. Membina hubungan baik dengan perusahaan atau instansi yang terkait. 

C. Mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja. 
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D. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 

sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

 Praktikan melaksanakan PKL di PDAM Tirta Bhagasasi yang 

bergerak dibidang Air Mineral dan ditempatkan di Bagian Keuangan.  

Praktikan memilih perusahaan tersebut karena bidang kerjanya sesuai 

dengan program studi praktikan. Praktikan  ingin mengetahui lebih dalam 

tentang proses Akuntansi dalam bisnis Air Mineral milik Daerah tersebut 

Berikut ini adalah informasi data perusahaan tempat pelaksanaan  PKL :  

 Nama Perusahaan : PDAM Tirta Bhagasasi 

 Alamat  : Jl. KH Noer Ali Kav.1 Kota Bekasi 

 Telepon : (021) 888 5 6666 

 Faxmile  : (021) 8895 4815 

 Website  : tirtabhagasasi.co.id 

 Email     : humas@tirtabhagasasi.co.id 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Praktikan  melaksanakan PKL di PDAM Tirta Bhagasasi terhitung 

mulai tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan Jumat, 15 September 2017. 

mailto:humas@tirtabhagasasi.co.id
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Berikut ini adalah perincian tahap pelaksanaan PKL : 

1. Tahap Persiapan : 

Sebelum melaksanakan  PKL, praktikan mengurus surat 

permohonan pelaksanaan PKL di Biro Administrasi Akademik dan 

keuangan ( BAAK )   yang  ditujukan ke PDAM Tirta Bhagasasi. 

Setelah surat permohonan dibuat, kemudian praktikan langsung 

memberikan surat  permohonan PKL tersebut  ke PDAM Tirta 

Bhagasasi  pada awal bulan Juli, hingga akhirnya Praktikan 

mendapatkan izin untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan pada 

pertengahan bulan Juli. 

 

2. Tahap Pelaksanaan : 

 Praktikan melaksanakan PKL di PDAM Tirta Bhagasasi, dimulai pada 

tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan 15 September 2017 yang 

dilaksanakan pada setiap hari kerja dimulai pada pukul 08.00 WIB 

sampai dengan Pukul 15.00 WIB dengan jam istirahat pada pukul 12.00 

WIB sampai pada pukul 13.00 WIB. 

 

3. Tahap Pelaporan : 

Praktikan menyusun laporan PKL berdasarkan apa yang telah praktikan 

kerjakan selama melaksanakan PKL di PDAM Tirta Bhagasasi. 

Penyusunan laporan PKL ini merupakan salah satu syarat kelulusan 
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Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Praktikan mempersiapkan laporan PKL dimulai sejak bulan 

September 2017 dan selesai bulan November 2017.  

 


