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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A.  Kesimpulan 

Salah satu program yang mendukung untuk membentuk dan 

menghasilkan calon tenaga kerja yang terampil dari seluruh perguruan 

tinggi adalah dengan melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Kegiatan PKL ini merupakan kegiatan untuk memberikan 

kemampuan kepada mahasiswa selaku praktikan dengan aktifitas secara 

nyata dan sistematik pada dunia kerja, serta dapat mencari jawaban dengan 

mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh melalui proses 

pekerjaan sistem yang terpadu baik yang diperoleh secara akademis maupun 

yang diperoleh pada saat pelaksanaan PKL. 

Pembuatan rincian biaya setiap bulan yang dilakukan oleh praktikan 

biasanya bertujuan untuk mempermudah dalam pembuatan laporan bulanan 

biaya. Setiap voucher terkait dengan biaya ataupun beban, diinput oleh 

praktikan sesuai dengan nomor akun masing – masing pada aplikasi Excel.  

dengan data rician biaya yang telah dibuat, praktikan membuat laporan 

bulanan biaya.  

Pembuatan laporan bulanan biaya bertujuan untuk mengetahui berapa 

jumlah biaya yang telah terealisasi setiap bulannya, dengan melakukan 

perbandingan antara realisasi biaya dan anggarannya serta sebagai alat bantu 

dalam pembuatan laporan laba rugi. 
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Selain melakukan pencatatan semua akun biaya dan beban untuk 

wilayah Kota Bekasi serta membuat laporan bulanan biaya melalui aplikasi 

Microsoft Excel dengan format yang dibuat oleh bagian Akuntansi dan 

Pembukuan, praktikan juga membantu tugas staff pajak untuk merekap Pph 

23 serta membantu staff pembuatan laporan arus kas dalam membuat 

laporan arus kas untuk bulan Juli 2017. 

Dengan pelaksanaan kegiatan PKL di PDAM  Tirta Bhagasasi, 

praktikan dapat memberikan kesimpulan, antara lain : 

a. Praktikan telah mengetahui proses pencatatan biaya dari seluruh cabang 

di Kota Bekasi ke kantor PDAM Tirta Bhagasasi; 

b. Praktikan telah mengetahui cara membuat rincian biaya yang akan 

digunakan sebagai dasar pembuatan laporan bulanan biaya; 

c. Praktikan telah mengetahui cara membuat laporan bulanan biaya yang 

akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan rugi/laba.; 

d. Praktikan telah mengetahui komponen penyusun laporan arus kas 

PDAM Tirta Bhagasasi serta metode yang yangidigunakan dalam 

pembuatan laporan arus kas di PDAM Tirta Bhagasasi. 

e. Praktikan telah mengetahui cara membuat PPh JBK DV serta 

mengetahui tujuan dari pembuatan PPh JBK DV untuk setiap bulannya. 

f. PKL memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia kerja yang 

sesungguhnya kepada Praktikan.  
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B. Saran  

1. Bagi PDAM Tirta Bhagasasi 

a. PDAM Tirta Bhagasasi diharapkan dapat memberikan bimbingan 

yang lebih intens bagi praktikan dalam melaksanakan tugas-tugas 

yang diberikan; 

b. Membuat bagian pengarsipan untuk mengarsipkan semua voucher 

dan dukumen lainnya, yang telah dibuat perbulannya agar sistem 

pengarsipan di bagian akuntansi dan pembukuan lebih teratur dan 

sistematis; 

c. Memberikan pembelajaran yang baik mengenai proses akuntansi 

bagi praktikan, agar praktikan mengetahui gambaran umum 

mengenai proses akuntansi pada PDAM Tirta Bhagasasi. 

 

2. Bagi Mahasiswa ( Praktikan ): 

a. Mempersiapkan diri dari segi akademik maupun ketrampilan agar 

dapat mendukung pelaksanaan PKL; 

b. Melaksanakan praktik kerja lapangan di PDAM Tirta Bhagasasi 

hendaknya menggunakan dan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah 

diperoleh dibangku perkuliahan selama proses praktik kerja lapangan 

berlangsung; 

c. Melaksanakan program praktik kerja lapangan sebaiknya tetap 

menjaga rahasia-rahasia perusahaan, terutama laporan keuangan 

PDAM Tirta Bhagasasi ( karena status perusahaan yang belum 
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terbuka ( Tbk )); 

 

3. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Memberikan gambaran awal sebelum melakukan kegiatan PKL; 

b. Menyediakan pembelajaran mengenai dunia akuntansi perusahaan 

daerah agar mahasiswa dapat memiliki gambaran mengenai 

sistem akuntansi di perusahaan daerah; 

c. Menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan agar dapat 

membantu mahasiswa dalam mendapatkan tempat PKL. 

 


