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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Dalam rangka memenuhi pembangunan masyarakat secara 

menyeluruh merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat, termasuk 

pula civitas akademika. Mengingat sulitnya untuk menghasilkan tenaga kerja 

yang terampil dan berkualitas maka banyak perguruan tinggi berusaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung 

agar dihasilkan lulusan yang baik dan handal.
1
 Dengan adanya Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) masyarakat harus bersiap menghadapi ketatnya 

persaingan di masa mendatang, karena MEA merupakan bentuk realisasi dari 

tujuan akhir industri ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pesatnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi megakibatkan banyaknya permintaan tenaga kerja 

yang dituntut memiliki kemampuan teknis yang berwawasan luas, inovatif, 

serta didukung dengan keterampilan yang kompeten.  

Perguruan tinggi berusaha semaksimal mungkin untuk mencetak 

lulusan yang memiliki keterampilan dalam penguasaan teknologi, ilmu 

pengetahuan, serta motivasi untuk berkarya atau bekerja sesuai dengan 

keahliannya masing-masing salah satunya dengan menjalankan PKL. PKL 

adalah penerapan pada dunia kerja nyata yang sesungguhnya, merupakan 
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kegiatan akademik yang disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa 

untuk mengembangkan dan meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas. 

PKL mampu mengembangkan kemampuan mahasiswa D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang memiliki berbagai 

kompetensi pada bidang keuangan seperti mampu menyusun laporan 

keuangan untuk perusahaan; mampu membaca, menginterpretasikan, dan 

menjelaskan mengenai informasi yang terdapat dalam laporan keuangan 

(secara kualitatif dan kuantitatif); mampu menerapkan prinsip-prinsip 

asuransi dan penyusunan laporan; mampu mengoperasikan software 

komputer akuntansi untuk mengolah data akuntansi; untuk menerapkan 

konsep dasar etika pergaulan dan konsep presensi secara efektif; untuk 

melakukan proses perhitungan akuntansi perbankan dan asuransi sesuai 

standar yang ditentukan. Diharapkan dengan adanya PKL tersebut dapat 

menjadi penghubung antara dunia kerja dan dunia pendidikan serta mendapat 

pengetahuan mengenai dunia kerja. PKL ini dituntut untuk lebih 

berorganisasi, lebih aktif, tanggap terhadap permasalahan serta mampu 

berkomunikasi yang baik dengan sesama karyawan. Kegiatan PKL ini 

bermanfaat untuk menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin, 

kemampuan dan tanggung jawab. Sebagaimana diharuskan mahasiswa 

menjalani PKL pada instansi pemerintah atau perusahaan swasta sebagai 

salah satu syarat yang harus dipenuhi.  

Akuntansi adalah suatu disiplin jasa yang mampu memberikan 

informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan 
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perusahaan guna membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses 

pengambilan keputusan ekonomi.
2

 Saat ini jurusan akuntansi merupakan 

salah satu jurusan yang paling diminati pada banyak universitas di Indonesia. 

Dalam penelitian Yuskar dan Benny, 2006 (dalam Sulistiani, 2012) 

menyebutkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi didorong 

oleh keinginan mereka untuk menjadi profesional dibidang akuntansi. Oleh 

karena itu, praktikan memilih perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 

ekspedisi pengiriman yaitu PT. Citra Van Titipan Kilat karena praktikan ingin 

memahami bagaimana prosedur pencatatan akuntansi pada perusahaan yang 

bergerak dibidang jasa tersebut, selain itu jasa ekspedisi pengiriman 

merupakan salah satu penggerak ekonomi mengingat semakin maraknya 

pertumbuhan jual beli online dan bisnis antar negara. PKL merupakan salah 

satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa, khususnya Program D3 Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang harus dilaksanakan sesuai 

waktu yang ditentukan. Pada instansi tersebut praktikan ditempatkan pada 

satuan kerja akuntansi khususnya di bagian asuransi. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Adapun maksud dan tujuan diadakannya PKL, yaitu : 

1. Maksud diadakannya PKL, antara lain :  

a. Untuk menyelesaikan mata kuliah PKL dan persyaratan kelulusan 

Program D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta; 
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b. Memberikan pengetahuan serta gambaran kepada praktikan tentang 

kondisi dunia kerja yang sebenarnya; 

c. Mengimplementasikan teori yang telah diperoleh selama proses 

perkuliahan. 

2. Tujuan diadakannya PKL, antara lain :  

a. Praktikan dapat memenuhi syarat untuk penilaian yang diperlukan 

dalam perkuliahan; 

b. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun 

data yang berguna dalam penulisan PKL dan Laporan PKL; 

c. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

yang dimiliki oleh mahasiswa; 

d. Memantapkan  pemahaman  mahasiswa mengenai dunia kerja sehingga 

mahasiswa tidak  hanya sebatas  mengetahui teorinya saja akan tetapi 

juga dapat mempraktikkannya secara langsung; 

e. Mengembangkan  dan  memantapkan  sikap profesional yang 

diperlukan untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang  

keahliannya masing-masing; 

f. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja. 

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi perusahaan, 

mahasiswa dan bagi perguruan tinggi. Adapun kegunaan PKL, antara lain: 

1. Kegunaan PKL bagi PT. Citra Van Titipan Kilat  : 
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a. Membantu mempersiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas yang 

akan memasuki dunia kerja; 

b. Membangun kemitraan, agar perusahaan dapat dikenal dalam bidang 

akademik dan menjadi contoh instansi yang dapat menunjukkan 

integritasnya; 

c. Adanya mahasiswa yang melakukan kegiatan PKL dapat membantu 

pekerjaan operasional karyawan terkait; 

d. Kemungkinan menjalin hubungan yang teratur, sehat, dan dinamis 

antara instansi/perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 

 

2. Kegunaan PKL bagi praktikan : 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam 

dunia kerja yang sebenarnya; 

b. Melatih keterampilan mahasiswa program diploma dan sarjana sesuai 

dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di 

Fakultas Ekonomi; 

c. Mendapatkan pengalaman  mengenai dunia kerja langsung dari tempat 

pembelajaran yang sesungguhnya, khususnya pada bidang akuntansi; 

d. Melatih rasa tanggung jawab dan disiplin dalam melakukan suatu 

pekerjaan; 

e. Menumbuhkan dan meningkatkan sikap profesionalisme dalam  

melaksanakan suatu pekerjaan; 
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f. Melatih praktikan untuk berpikir kritis pada perbedaan metode-metode 

pekerjaan antara teoritis dan praktik kerja di lapangan. 

3. PKL bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta :  

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja; 

b. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam menghadapi 

dunia kerja yang sebenarnya;  

c. Membina hubungan baik dengan instansi yang terkait yaitu PT. Citra 

Van Titipan Kilat; 

d. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 

sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha.  

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa ekspedisi pengiriman : 

Nama Perusahaan : PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) 

Alamat : Jalan Raden Saleh Raya No. 2 Cikini, Jakarta Pusat 

Telepon : 021-3140404 

Faximile : - 

Website :  https://tiki.id  

E-mail :  tiki@tiki.id  

https://tiki.id/
mailto:tiki@tiki.id
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Praktikan memilih PT. Citra Van Titipan Kilat kantor pusat Jakarta 

untuk melaksanakan PKL karena praktikan ingin memahami lebih banyak 

mengenai akuntansi jasa dan praktikan ingin mengetahui lebih dalam tentang 

pengelolaan pengiriman barang ke berbagai daerah. Praktikan memilih 

instansi ini karena perusahaan kompeten dalam bidang jasa ekspedisi 

pengiriman dan bonafit. 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

Waktu pelaksanaan PKL pada PT. Citra Van Titipan Kilat terhitung 

mulai tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017. Berikut rincian 

mengenai tahapan selama PKL : 

1. Tahap Persiapan 

Sebelum melaksanakan PKL di PT. Citra Van Titipan Kilat, yaitu 

praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Administrasi Akademik dan Keuangan yang ditujukan kepada PT. Citra 

Van Titipan Kilat. Setelah surat permohonan izin pelaksanaan PKL telah 

selesai dibuat oleh BAAK, praktikan langsung memberikan surat 

permohonan pelaksanaan PKL. Selang beberapa hari PT. Citra Van 

Titipan Kilat memberikan surat balasan dan menyetujui praktikan untuk 

melaksanakan PKL di PT. Citra Van Titipan Kilat dalam hal ini praktikan 

diwajibkan datang ke TIKI pusat Garuda untuk mengikuti kegiatan 

briefing dan diberikan penempatan sesuai dengan yang dibutuhkan.  
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2.  Tahap Pelaksanaan  

Praktikan melaksanakan PKL di PT. Citra Van Titipan Kilat terhitung 

pada tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017 yang 

dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat. Waktu kerja khusus untuk 

siswa/mahasiswa PKL mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 

WIB dan waktu istirahat dari pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 

13.00 WIB. 

 

3. Tahap Pelaporan 

Praktikan menyusun laporan PKL untuk menyelesaikan mata kuliah 

PKL dan memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi D3 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 

mempersiapkan laporan PKL di awal bulan September 2017 dan selesai di 

bulan November 2017. Dalam hal ini untuk membuat laporan PKL 

praktikan dibantu oleh dosen pembimbing dan pembimbing dari PT. Citra 

Van Titipan Kilat yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan 

laporan PKL ini. 


