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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Praktikan berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk 

melaksanakan PKL di PT. Citra Van Titipan Kilat, dimana dengan kegiatan 

PKL tersebut menambah wawasan dan pengalaman sehingga praktikan 

merasa lebih mudah dalam bersosialisasi dibandingkan dengan sebelum 

melaksanakan PKL. Di PT. Citra Van Titipan Kilat praktikan dituntut untuk 

memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, tidak menyia-nyiakan waktu, dan 

aktif dalam melakukan tugas yang telah diberikan oleh pembimbing. Selama 

menjalani PKL pada PT. Citra Van Titipan Kilat praktikan mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan operasional 

pada Divisi Akuntansi khususnya asuransi di PT. Citra Van Titipan Kilat; 

2. Praktikan mendapatkan gambaran jelas mengenai dunia kerja dan 

membangun sikap praktikan kearah yang lebih baik; 

3. Praktikan memahami kegiatan umum perusahaan jasa yang bergerak di 

bidang ekspedisi pengiriman di PT. Citra Van Titipan Kilat. 
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B. Saran-Saran  

Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di 

PT. Citra Van Titipan Kilat terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan masukan agar proses kegiatan PKL 

dapat berjalan dengan lebih baik di waktu yang akan datang, yaitu: 

Bagi mahasiswa : 

1. Melalui kegiatan PKL mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh 

selama di bangku perkuliahan; 

2. Mempersiapkan diri dari segi akademik maupun keterampilan agar dapat 

mendukung pelaksanaan PKL; 

3. Praktikan juga harus menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan 

penuh tanggung jawab dan tepat waktu. 

Bagi Universitas Negeri Jakarta : 

1. Universitas Negeri Jakarta khususnya progam studi D3 Akuntansi 

memberikan materi tentang PKL terlebih dahulu agar para calon praktikan 

mengerti apa yang akan mereka kerjakan dan data apa saja yang 

dibutuhkan nantinya untuk menyiapkan laporan PKL; 

2. Universitas Negeri Jakarta agar menjalin hubungan yang baik dengan 

instansi–instansi yang ada agar pelaksanaan PKL dapat terlaksana dengan 

baik dan lancar; 

3. Diharapkan dalam pelaksanaan PKL selanjutnya dapat memfasilitasi 

mahasiswa untuk mendapatkan tempat PKL pada perusahaan, instansi, 
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atau BUMN yang telah terjalin kerja sama yang baik dengan Universitas 

Negeri Jakarta, khususnya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta, program studi D3 Akuntansi; 

4. Diharapkan dapat memberikan dosen pembimbing kepada praktikan 

sebelum melaksanakan PKL, sehingga dalam pelaksanaan PKL praktikan 

bisa mendapatkan bimbingan dan arahan yang lebih maksimal. 

Bagi PT Citra Van Titipan Kilat : 

1. Diharapkan dapat memberikan bimbingan yang lebih intens bagi praktikan 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan; 

2. Memberikan pengarahan sebaik mungkin dan membuat praktikan 

mengerjakan tugas yang sesuai dengan lebih baik; 

3. Diharapkan terbentuk Divisi Anggaran untuk menyusun anggaran setiap 

divisi yang ada diperusahaan karena tiap divisi memiliki rencana kegiatan 

dan anggaran biaya yang berbeda, sehingga Divisi Akuntansi lebih fokus 

dalam menjalankan job description masing-masing. 

 


