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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

        Program Praktik Kerja Lapangan ( PKL ) merupakan salah satu mata kuliah dalam 

kurikulum prodi D3 Akuntansi yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Selain itu, praktik kerja 

lapangan juga merupakan salah satu syarat kelulusan yang ditetapkan oleh Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta, khususnya jurusan Akuntansi. 

       Program ini diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta, khususnya jurusan Akuntansi. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, praktikan juga diwajibkan untuk melaksanakan 

praktik kerja tersebut. Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Sinar Karuna 

Dharani selama 41 hari. 

        Selama menjalankan program praktik kerja lapangan di PT. Sinar Karuna Dharani 

selama 41 hari masa praktik, praktikan banyak mendapat wawasan dan pengetahuan baru 

mengenai bidang usaha manufactur. Selain itu, program ini juga menjadikan praktikan 

mendapat pengalaman secara langsung mengenai dunia kerja sebagai seorang akuntan. 

Dengan mengacu pada uraian diatas maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut: 

1. Praktikan ditempatkan pada bagian akuntansi khususnya di bagian persediaan yang sesuai 

dengan keahlian praktkan. Dengan beberapa tugas yang diberikan seperti: mengecek 

persediaan di gudang dan mencatat kartu persediaan, membuat jurnal umum; 

2. Kegiatan praktik kerja lapangan ini sangat memberikan manfaat terutama bagi mahasiswa 

untuk mengenal secara langsung dan mendalam mengenai dunia kerja sesuai dengan 

bidang keahliannya masing-masing. 
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3. Ketika menempatkan diri sebagai seorang akuntan yang bertanggung jawab atas 

pengecekan persediaan dan pencatatan kartu persediaan di perlukan tingkat ketelitian dan 

kehati-hatian yang tinggi. Karena ketika terjadi kesalahan, maka akan mengakibatkan 

tidak sesuainya laporan persediaan dengan barang fisik yang ada. Maka dari itu, tahapan-

tahapan dari awal pengecekan persediaan sampai dengan mencatat kartu persediaan harus 

diperhatikan baik dan teliti; 

4. Sebagai seorang akuntan diperlukan juga tingkat kedisiplinan atas waktu yang harus di 

junjung tinggi, sehingga menghasilkan laporan persediaan dan laporan pencatatan kartu 

persediaan yang tepat waktu dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, kedisiplinan 

yang tinggi dapat mencegah dari adanya kesalahan dalam pencatatan laporan persediaan; 

5. Selama kegiatan praktik kerja lapangan praktikan sangat menyadari bahwa teori-teori 

yang praktikan dapatkan pada perkuliahan masih sangat minim, terutama dalam bidang 

usaha manufactur. Teori-teori yang selama ini praktikan dapatkan dalam mata kuliah 

akuntansi biaya tidak menjadi ukuran pasti bahwa praktikan dapat melaksanakan tugas 

yang diberikan tanpa hambatan. 

 

B. Saran 

        Selama pelaksanaan praktik kerja lapangan, praktikan menyadari masih terdapat banyak 

kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan praktk kerja lapangan di PT. Sinar Karuna Dharani 

ini, karena kegiatan praktik kerja lapangan merupakan mata kuliah wajib untuk ditempuh 

mahasiswa dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan. 

        Maka saran yang dapat diberikan praktikan agar dapat memperbaiki serta menjadi 

ukuran untuk meminimalisir kekurangan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan yang 

akan datang antara lain: 



31 
 

 
 

1. Bagi Mahasiswa Selanjutnya 

a. Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selanjutnya disarankan 

lebih aktif untuk bertanya kepada senior yang telah menjalankan praktik kerja lapangan 

sebelunya, agar tidak kesulitan dalam proses pencarian tempat kerja yang sesuai dengan 

minat dan kemampuan mahasiswa masing-masing. Selain itu juga harus mengenal lebih 

dalam mengenai perusahaan yang akan dipilih sebagai tempat praktik kerja lapangan; 

b. Mahasiswa selanjutnya diharapkan lebih aktif mencari informasi mengenai tempat 

praktik nantinya, terutama perusahaan dan bagaimana pengolahan serta sistem kerja 

yang diterapkan oleh perusahaan; 

c. Mahasiswa yang akan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selanjutnya harus banyak 

berlatih berkomunikasi dan harus meningkatkan rasa percaya diri. Karena dalam dunia 

kerja, sangat dituntut untuk dapat berkomunikasi, baik dengan pimpinan maupun 

dengan seluruh karyawan. Sehingga hubungan kejasama dalam pekerjaan dapat terjalin 

dengan baik. 

 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Memberi referensi tempat praktik kerja lapangan kepada mahasiswa yang akan 

melaksanakan praktik kerja lapangan selanjutnya mengacu pada tempat praktik kerja 

mahasiswa terdahulu yang telah melaksanakan praktik kerja. Sehingga mahasiswa 

selanjutnya dapat mengajukan permohonan praktik kerja lapangan pada perusahaan 

tersebut terlebih dahulu; 

b. Sebelum pelaksanaan praktik kerja lapangan sebaiknya Fakultas Ekonomi memberikan 

arahan dan pengetahuan terlebih dahulu mengenai kegiatan praktik kerja lapangan 

kepada mahasiswa sebelum pelaksanaan praktik kerja; 
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c. Menjalin hubungan baik dengan banyak perusahaan agar memudahkan mahasiswa 

dalam pencarian perusahaanuntuk kegiatan praktik kerja lapangan. 

 

3. Bagi PT. Sinar Karuna Dharani 

a. Memberi kesempatan seluas-luasnya bagi para mahasiswa dengan berbagai bidang 

keahlian untuk dapat melaksanakan praktik kerja lapangan di tempat tersebut; 

b. Menjalin kerjasama berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, baik tingkat menengah 

maupun tingkat tinggi yang dapat bertujuan untuk menyaring tenaga kerja yang 

kompeten dan berkualitas serta memiliki keahlian yang sesuai dengan bidang usaha yang 

dijalankan; 

c. Pembimbing mahasiswa yang ditunjuk diharapkan lebih komunikatif dalam 

penyampaian arahan serta pemberian tugas dalam pengecekan persediaan barang 

sehingga seluruh tugas yang diberikan kepada praktikan dapat diselesaikan dengan 

maksimal; 

d. Membuat struktur organisasi beserta tugas dan tanggung jawabnya; 

e. Membuat Standard Operating Proedure (SOP). 

 

 

 

 

 

 


