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ABSTRAK  

 

Rico Tri Rahmadi (8105160343). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada 

PT. Cardig Anugrah Sarana Catering, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, 

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. Laporan 

Praktik Kerja Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjaan yang telah 

dilakukan selama PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik 

dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan melaksanakan 

PKL di PT. Cardig Anugrah Sarana Catering yang beralamat di Menara Cardig 

3rd Floor, Jl. Raya Halim Perdana Kusuma, Jakarta 13650.   

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 30 hari kerja yang dimulai sejak 

tanggal 23 Juli s.d. 31 Agustus 2018 dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari 

Senin s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB. Kegiatan yang  dilakukan praktikan 

selama PKL adalah Menjurnal akun persediaan (food material) menggunakan 

aplikasi ORACLE, Menjurnal akun sewa kendaraan (vichle rent) menggunakan 

aplikasi ORACLE, Mencari dan menyusun invoice biaya angkut (freight) bulan 

Oktober 2016 sampai Juni 2018, Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

Oktober 2016 sampai Juni 2018, dan Melakukan stock opname di kantor cabang 

Central Kitchen (CK) Pondok Gede.   

Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 

pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan 

PKL, praktikan dibimbing oleh Bapak Ade Sukmana selaku Kepala Departemen 

Akuntansi. Meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang 

sering dihadapi, namun kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar serta 

berhasil cukup baik dan praktikan mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu 

baru terkait hal-hal yang berhubungan dengan Akuntansi.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat 

menyelesaikan penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini 

dengan baik.   

Laporan PKL ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan 

akademik dalam  menyelesaikan  studi  pada Konsentrasi  Pendidikan 

Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta.   

Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan PKL yang dilakukan 

selama 30 hari kerja di Departemen Akuntansi dan Keuangan PT. Cardig 

Anugrah Sarana Catering. Penyelesaian laporan ini terwujud atas bantuan 

dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih 

kepada :   

1. Prof. Dr. Dedi Purwana, E.S., M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta.   

2. Suparno, S.Pd, M.Pd  selaku Ketua Program Studi S1 Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.   

3. Erika Takidah, S.E, M.Si selaku Ketua Konsentrasi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta sekaligus 

selaku dosen pembimbing.   

4. Ati Sumiati, S.Pd, M.Si selaku Dosen Pembimbing Praktik Kerja 

Lapangan. 

 



 

  

vi 

 

5. Ade Sukmana selaku Kepala Bidang Akuntansi pada  PT. Cardig 

Anugrah Sarana Catering , sekaligus pembimbing kegiatan Praktik 

Kerja Lapangan.  

6. Seluruh staf di PT. Cardig Anugrah Sarana Catering Departemen 

Akuntansi dan Keuangan.   

7. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun 

materiil.   

8. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2016 yang senantiasa 

memberikan saran dan dukungan dalam penyusunan Laporan PKL ini.   

Praktikan menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan 

laporan PKL ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, 

praktikan memohon maaf atas kesalahan yang ada serta menerima 

kritik dan saran yang dapat membangun sangat diperlukan. Akhir kata 

semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan 

pengetahuan tentang Praktik Kerja Lapangan bagi penulis dan juga 

pembaca.   

            Jakarta, Septemberr 2018  

   

                 Penulis   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan  

Di dalam dunia kerja, para pemangku kepentingan perusahaan dalam 

memilih seseorang untuk dijadikan karyawan di perusahaannya tidaklah 

sembarangan. Tentu ada syarat dan kriteria yang harus dimiliki oleh calon 

karyawan. Seperti sikap profesional dibidangnya, tanggung jawab, 

pengalaman bekerja, dan sebagainya. Selain itu, calon karyawan harus 

mempunyai mental yang siap untuk dapat bersaing di dunia kerja, dengan 

menjadi manusia yang unggul dan adaptif terhadap perkembangan zaman.   

Untuk dapat memiliki kriteria seperti diatas, Universitas Negeri 

Jakarta memiliki program Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana 

penuntasan tanggung jawab untuk mahasiswanya, yaitu menyiapkan 

lulusannya agar siap bersaing di dunia kerja. Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

adalah persyaratan kelulusan mahasiswa dalam pengambilan mata kuliah 

Praktik Kerja Lapangan (PKL). Banyak Universitas yang menerapkan 

program yang sama maka semakin banyak saingan-saingan handal dari 

perguruan tinggi lainnya.   

Dengan diadakan PKL pada saat menempuh perkuliahan maka akan 

membantu mahasiswa kedepannya untuk mendapatkan pekerjaan di 

perusahaan, karena sudah memiliki gambaran serta pengalaman tentang dunia 

kerja. Selain itu, PKL ini juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 
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mahasiswa seperti kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang 

akuntansi di lapangan kerja.    

PT. Cardig Anugrah Sarana Catering merupakan perusahaan yang 

praktikan gunakan sebagai tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan, guna 

memperoleh berbagai informasi serta pengalaman dunia kerja secara nyata. 

Sebagai mahasiswa S1 Program studi Pendidikan Ekonomi, konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, pelaksanaan PKL ini dapat dijadikan sebagai bekal, 

pengalaman, serta pengetahuan untuk bersaing di dunia kerja pada masa yang 

akan datang.  

B. Maksud dan Tujuan PKL  

1) Memberikan bekal kepada mahasiswa untuk mendapatkan gambaran  

dunia kerja yang nyata.  

2) Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan diperku- 

liahan pada dunia kerja.  

3) Meningkatkan wawasan, keterampilan, dan kemampuan kepada 

mahasiswa.  

4) Meningkatkan motivasi mahasiswa untuk  berlomba - lomba menjadi 

manusia unggul dan adaptif di bidangnya.  

5) Menciptakan mental yang siap bersaing dalam perkembangan zaman 

kepada mahasiswa dalam dunia kerja.  

6) Pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi. 
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C. Kegunaan PKL  

PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa 

perguruan tinggi dan perusahaan. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain :   

1) Bagi PT. Cardig Anugrah Sarana Catering :  

a. Membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 

bertanggung jawab.   

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

antara instansi atau perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi.  

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak – pihak yang terlibat.  

2) Bagi Mahasiswa :  

a. Melatih keterampilan mahasiswa sesuai dengan pengetahuan yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi.   

b. Sebagai sarana melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, 

dan bertanggung jawab serta dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja.  

c. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada 

pelaksanaan PKL.  

3) Bagi Fakultas Ekonomi UNJ :  

Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan 

pembangunan pada umumnya. Dengan demikian Fakultas Ekonomi 
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Universitas Negeri Jakarta dapat mewujudkan konsep link and match 

dalam meningkatkan kualitas layanan pada stakeholders.1 

D. Tempat PKL  

Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 

Cardig Anugrah Sarana Catering dan ditempatkan di Departemen Akuntansi 

dan Keuangan, bidang Account Payable. Berikut adalah data lembaga tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan :   

Nama Instansi : PT. Cardig Anugrah Sarana Catering   

Alamat  : Menara Cardig 3rd Floor, Jl. Raya Halim Perdana 

  Kusuma   

No. Telepon : (021) 8087-5050  

Fax  : (021) 8088-5001   

Website  : www.pt-casc.com   

Praktikan memilih PT. Cardig Anugrah Sarana Catering sebagai 

tempat untuk pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, karena mobilisasi ke 

tempat tersebut terjangkau dan ingin mengenal sebuah instansi swasta. Selain 

itu, di instansi ini, Praktikan ditempatkan di Departemen Akuntansi dan 

Keuangan, sehingga dapat membandingkan sekaligus menerapkan teori yang 

didapat dari mata kuliah yang berkaitan dengan Akuntansi.   

   

 

                                                 
1 FE UNJ. Pedoman Praktik Kerja Lapangan. Jakarta: FE UNJ, 2012. 
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E. Jadwal Waktu PKL  

Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 30 hari kerja, 

terhitung sejak tanggal 23 Juli sampai dengan 31 Agustus 2018. Waktu 

pelaksanaan yang ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai dari hari Senin 

s.d. Jumat pukul 08.00 s.d. 17.00 WIB. Adapun rincian tahapan kegiatan 

sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan, terhitung sejak informasi mengenai 

pelaksanaan PKL diberitakan kepada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

2016, Praktikan mulai mendatangkan beberapa instansi untuk menanyakan 

apakah ada lowongan PKL untuk mahasiswa atau tidak. Setelah 

mendapatkan informasi dari salah satu instansi yaitu PT. Cardig Aero 

Service, bahwa ada lowongan PKL untuk bulan Juli sampai Agustus 2018, 

Praktikan langsung mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro 

Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat (BAKHUM) yang 

ditujukan untuk PT. Cardig Aero Service (Induk perusahaan dari PT. 

Cardig Sarana Catering). Setelah satu minggu memberikan surat 

permohonan PKL tersebut, praktikan dihubungi  melalui telepone oleh 

pihak perusahaan untuk di interview. Setelah interview selesai, praktikan 

dinyatakan telah diterima oleh pihak perusahaan untuk PKL di PT. Cardig 

Sarana Catering (anak perusahaan dari PT. Cardig Aero Service). 
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Pelaksanaan PKL dimulai dari tanggal 23 Juli sampai dengan 31 Agustus 

2018. 

2. Tahap Pelaksanaan PKL   

Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan terhitung mulai 23 

Juli s.d. 31 Agustus 2018. Dengan waktu kerja sebanyak lima hari (Senin 

s.d. Jumat). Ketentuan kerja di PT. Cardig Anugrah Sarana Catering ialah 

sebagai berikut :   

Hari Kerja : Senin s.d. Jumat 

Jam Istirahat : 12.00 s.d. 13.00 WIB 

Jam Kerja : 08.00 s.d. 17.00 WIB 

3. Tahap Pelaporan   

Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 

September hingga November 2018. Penulisan dimulai dengan mencari 

data - data yang dibutuhkan dalam pelaporan PKL. Kemudian data 

tersebut diolah dan diserahkan sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan.
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL  

 

A. Sejarah Perusahaan  

 

 
 

Gambar II.1 : Logo PT. Cardig Anugrah Sarana Catering 

Sumber : www.pt-casc.com 

 

Perkembangan CAS Group dimulai dengan berdirinya PT Jasa 

Angkasa Semesta Tbk (JAS Airport Services) pada tahun 1984, guna 

memenuhi kebutuhan jasa pendukung transportasi udara di Bandara 

Internasional Soekarno-Hatta, yang juga mulai beroperasi pada tahun yang 

sama. Saat itu, PT. Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS Airport Services) 

melayani jasa ground handling dan cargo handling di Bandara Internasional 

Soekarno-Hatta.  

Seiring dengan pertumbuhan kegiatan bisnis transportasi udara, pada 

tahun 2003 PT JAS Aero Engineering Services (JAS Aero) didirikan untuk 

melayani jasa line maintenance dan aircraft release. Ditahun yang sama, PT 

JAS Aero Engineering Services (JAS Aero) melakukan kemitraan strategis 

dengan Singapore Airlines Engineering Company (SIA-EC). Selanjutnya, 
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pada tahun 2004, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk (JAS Airport Services) 

mencatatkan saham di Bursa Efek Surabaya dan memulai kemitraan strategis 

dengan SATS (Singapore Airport Terminal Services) Ltd. pada tahun yang 

sama. 

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan kegiatan bisnis jasa 

transportasi udara yang semakin meningkat, PT Cardig Aero Services, Tbk. 

(CAS Group) didirikan di tahun 2009. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 

2011, PT Cardig Aero Services, Tbk. (CAS Group) mencatatkan saham 

perdana di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2012, CAS Group melakukan 

investasi pada Perusahaan jasa boga (PT Purantara Mitra Angkasa Dua) dan 

PT Cardig Anugra Sarana Bersama yang melayani manajemen fasilitas. 

Untuk mendukung perkembangan bisnis, CAS Group melakukan 

peluncuran identitas baru yang didukung dengan program sinergi lintas 

segmen bisnis. CAS Group melakukan klasifikasi segmen bisnis sebagai 

berikut :  

a) CAS Destination, merupakan segmen bisnis yang bergerak pada bidang 

jasa pendukung transportasi udara yang terdiri dari dua anak Perusahaan 

yaitu PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk. (JAS Airport Services) dan PT JAS 

Aero Engineering Services (JAS Aero).  

b) CAS Food, adalah segmen bisnis yang bergerak pada bidang jasa solusi 

boga yang terdiri dari dua anak Perusahaan yaitu PT Purantara Mitra 

Angkasa Dua dan PT Cardig Anugrah Sarana Catering.  
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c) CAS Facility, segmen bisnis yang melayani jasa manajemen fasilitas, jasa 

laundry institusional, manajemen parkir dan jasa pembersihan pesawat. PT 

Cardig Anugra Sarana Bersama merupakan anak Perusahaan yang 

tergabung dalam CAS Facility.  

d) CAS People, merupakan segmen bisnis yang bergerak di bidang jasa 

pelatihan penerbangan. PT Jakarta Aviation Training Center adalah anak 

Perusahaan yang tergabung dalam CAS People.  

Sampai dengan tahun 2017, CAS Destination hadir di 16 bandar udara 

di Indonesia dan telah melayani lebih dari 68.000 penerbangan, 21 juta 

penumpang pesawat terbang serta 270.000 ton kargo. Sementara itu, CAS 

Food melayani pelanggan di wilayah Jabodetabek, Balikpapan dan beberapa 

kota di Kalimantan dengan produksi lebih dari 7 juta porsi makanan. CAS 

Facility, telah hadir untuk melayani lebih dari 50 pelanggan di 15 kota di 

Indonesia.  Pada Bulan Juni 2017, CAS Group melakukan akuisisi PT Jakarta 

Aviation Training Centre (JATC) yang bergerak dibidang jasa pelatihan 

penerbangan dengan layanan simulator Boeing 737NG dan Airbus A320 serta 

telah memberikan pelatihan kepada lebih dari 500 pilot dari dalam maupun 

luar negeri.2 

 

  Visi & Misi PT. Cardig Anugrah Sarana Catering 

  Visi PT. Cardig Anugrah Sarana Catering 

                                                 
2 Sejarah  Perusahaan (www.casgroup.co.id) diakses pada tanggal 15 September 2018 
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”Menjadi perusahaan penyedia solusi yang terpilih di industri jasa pendukung 

transportasi udara, solusi makanan dan jasa terkait lainnya”.  

Misi PT. Cardig Anugrah Sarana Catering  

“Memberikan pelayanan terbaik dengan fokus pada pelanggan, selalu 

mencapai target, dan melayani dengan tulus”. 

 

B. Struktur Organisasi  

 

 
 

Gambar II.2 : Struktur Organisasi PT. Cardig Anugrah Sarana Catering 

Sumber : data diolah penulis 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan  

PT Cardig Anugrah Sarana Catering (CAS Food Remote & Industrial 

Catering) adalah anak Perusahaan CAS Group yang telah berkembang pesat 

sebagai penyedia Remote & Industrial Catering di Indonesia. CAS Food 
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Remote & Industrial Catering memberikan solusi boga untuk katering 

industri, katering rumah sakit, katering sekolah, katering perkantoran, 

logistik, dan pembelian bahan mentah yang sesuai standar HACCP (Hazard 

Analysis Critical Control Points) juga ISO. CAS Food Remote & Industrial 

Catering menjadi bagian dari segmen CAS Food setelah revitalisasi brand 

CAS Group.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Kegiatan Umum Perusahaan (www.casgroup.co.id) diakses pada tanggal 15 September 2018 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja  

Pada saat melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

ditempatkan di Departemen Akuntansi dan Keuangan bidang Account 

Payable.  

Penempatan ini disesuaikan dengan program studi praktikan yaitu 

Pendidikan Akuntansi. Praktikan diberikan kesempatan untuk mengerjakan 

tugas yang berkaitan dengan Account Payable.  

Pada bidang kerja tersebut, praktikan mengerjakan tugas di antaranya :   

1) Menjurnal akun persediaan (food material) menggunakan aplikasi 

ORACLE.  

2) Menjurnal akun sewa kendaraan (vichle rent) menggunakan aplikasi 

ORACLE.  

3) Mencari dan menyusun invoice biaya angkut (freight) dan pembelian 

food material bulan Oktober 2016 sampai Juni  2018.  

4) Menghitung biaya angkut (freight) bulan Oktober 2016 sampai Juni 

2018.  

5) Melakukan stock opname di kantor cabang Central Kitchen (CK) Pondok 

Gede.  
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B. Pelaksanaan Kerja  

1) Menjurnal akun persediaan (food material) menggunakan aplikasi 

ORACLE.  

Dalam melaksanakan tugas ini, praktikan diberikan invoice 

pembelian yang bersifat hutang (food material) bulan Juni 2018 oleh staf 

akuntansi bidang account payable untuk diinput. Sebelum menjurnal, 

praktikan diajarkan terlebih dahulu cara mengoperasikan aplikasi 

akuntansi yang dinamakan ORACLE.  

Berikut ini adalah langkah – langkah menjurnal akun persediaan :  

  

            Login terlebih dahulu dengan menggunakan ID salah satu staf akuntansi. 
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Menginput kolom operating unit, trading partner, invoice date, invoice     

number, invoice amount, description yang datanya berasal dari invoice fisik. 

 

 

Setelah itu klik All Distribution, lalu akan muncul tampilan seperti ini. 

Kolom account, sub account, cost center diisi dengan kode yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 
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Setelah itu klik Actions, akan muncul tampilan seperti diatas. Lalu klik 

kolom validate related invoices dan apply prepayment untuk mengakhiri 

proses penjurnalan akun persediaan. 

  

2) Menjurnal akun sewa kendaraan (vichle rent) menggunakan aplikasi 

ORACLE.  

Pada tahap ini, cara pengerjaannya hampir sama dengan menjurnal 

akun persediaan. Namun ada beberapa sedikit perbedaan dalam proses 

pengerjaannya, yaitu :  
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Saat mengisi kolom account (vichle rent), sub account, cost center diisi 

dengan kode yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lalu klik OK. 

 

Setelah itu klik Lines, dengan tujuan untuk mengisi kolom ‘Invoice With 

Holding Tax’. Artinya bahwa sewa kendaraan yang dilakukan perusahaan 

telah dikenakan pajak PPh pasal 23 ayat 2 ( 2%). 

 

3) Mencari dan menyusun invoice biaya angkut (freight) dan pembelian food 

material bulan Oktober 2016 sampai Juni 2018.  

Praktikan diberikan data invoice biaya angkut dan food material 

oleh staf akuntansi. Data tersebut sudah diurutkan sesuai nomor dan 

tanggal invoice. Lalu praktikan mengumpulkan semua invoice dari 

beberapa kardus, yang berisi invoice – invoice yang belum disusun 

menurut jenis, nomor dan tanggal invoice nya. Setelah terkumpul, 

praktikan mencari, menyusun dan menggolongkan invoice menurut jenis, 

nomor, tanggal nya secara urut yang sesuai dengan data yang telah 

diberikan. Tujuan penyusunan invoice tersebut untuk digunakan apabila 

departemen akuntansi dan keuangan maupun pihak lain memerlukannya. 
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Selain itu, dibutuhkan juga oleh praktikan untuk menghitung biaya angkut 

bulan Oktober 2016 sampai dengan Juli 2018 yang angka nominalnya 

berasal dari invoice tersebut.  

 

4) Menghitung biaya angkut (freight) bulan Oktober 2016 sampai Juni 2018. 

Pada tahap ini praktikan diberikan tugas oleh Kepala Departemen 

Akuntansi untuk menghitung biaya angkut bulan Oktober 2016 sampai 

Juni 2018 menggunakan microsoft excel. Salah satu tujuannya untuk 

membandingkan sekaligus mengetahui besaran biaya angkut yang telah 

dikeluarkan oleh perusahaan dari setiap bulannya. Mengingat bulan 

September 2018 akan ada pengauditan oleh audit eksternal.  

Setelah proses pengerjaan penyusunan invoice menurut jenis, 

nomor dan tanggalnya, praktikan memisahkan invoice jenis biaya angkut 

yang sudah tersusun tadi, untuk digunakan dalam menghitung biaya 

angkut (freight) bulan Oktober 2016 sampai Juni 2018.  

Berikut ini langkah – langkah menghitung biaya angkut :  
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Kolom berwarna hijau menandakan bahwa belum ada angka yang diinput 

diantara bulan Oktober 2016 sampai Juni 2018. Untuk mengetahui angka 

tersebut di input pada bulan apa, yaitu kode voucher pada deskripsi kolom 

hijau di copy, lalu di paste di aplikasi ORACLE.  

 

Setelah kode voucer di paste, akan muncul secara otomatis terkait 

operating unit, trading partner, invoice date, invoice number, invoice 

amount, description. Pada kolom description, akan ada penjelasan tentang 

periode invoice tersebut dikeluarkan. 

 

Setelah itu, input angka sesuai periode yang ada pada deskripsi invoice tadi. 

Lalu warna kolom diubah menjadi warna kuning, yang artinya angka sudah 

diinput diantara bulan Oktober 2016 sampai dengan Juli 2018.  
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             Total sementara biaya angkut yang sudah dihitung. 

 

5) Melakukan stock opname di kantor cabang Central Kitchen (CK) Pondok 

Gede.   

Kegiatan stock opname ini rutin dilakukan oleh kantor pusat setiap 

akhir bulan. Stock opname dilakukan di kantor cabang, PT. CASC 

mempunyai 21 site, terdiri dari 15 site di Jakarta dan 6 site di Kalimantan.  

Pihak yang melakukan stock opname adalah 1 orang staf business control 

dan 1 orang staf finance and accounting dari kantor pusat. Praktikan 

bersama staf business control ditugaskan oleh Kepala Departemen 

Business Control, untuk melakukan stock opname di kantor cabang 

Central Kitchen (CK) Pondok Gede.   

Tugas kami pada saat pelaksanaan stock opname adalah 

menghitung persediaan akhir bulan Agustus 2018. Selain menjadi 

perwakilan dari departemen akuntansi dan keuangan, peran praktikan pada 

saat pelaksanaan stock opname adalah menginput jumlah sisa barang yang 

telah dihitung oleh store man. Sedangkan peran staf business control 

adalah sebagai saksi pada saat penghitungan sisa barang dilakukan. Hasil 
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penghitungan stock opname bulan Agustus 2018 tersebut, dibuat laporan 

berupa surat berita acara hasil stock opname. Lalu diserahkan kepada 

Kepala Departemen Business Control serta pihak yang membutuhkan data 

stock opname.  

 

C. Kendala Yang Dihadapi  

Kendala yang terjadi selama praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) pada Departemen Akuntansi dan Keuangan di PT. Cardig 

Anugrah Sarana Catering, yaitu praktikan  mengalami kesulitan dalam 

mencari dokumen yang dibutuhkan untuk diinput ke dalam aplikasi akuntansi. 

Karena terbatasnya sarana dan prasana seperti lemari  untuk menyimpan 

dokumen transaksi perusahaan, menyebabkan masih banyak dokumen 

transaksi perusahaan yang ditaruh di dalam tumpukan kardus dan belum di 

arsip dengan baik. Hal tersebut berdampak pada ketidakefisienan pelaksanaan 

kerja pada diri praktikan, juga berdampak pada pihak - pihak yang 

membutuhkan dokumen transaksi tersebut. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala  

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup baik dari segi kualitas dan 

kuantitasnya, maka sangat dibutuhkan setiap organisasi dimanapun dalam 

menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Salah satunya menyimpan dokumen yang sudah diarsipkan dengan baik. 

Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dapat dicapai.  
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Menurut Moenir (1992 : 119), sarana dan prasarana adalah segala jenis 

peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat 

utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka 

kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. 

      Moenir juga membagi sarana dan prasarana menjadi 3 yakni : 

a. Peralatan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi langsung sebagai 

alat produksi untuk menghasilkan barang atau berfungsi memproses suatu 

barang yang berlainan fungsi dan gunanya. 

b. Perlengkapan kerja, yaitu semua jenis benda yang berfungsi sebagai alat 

pembantu tidak langsung dalam produksi, mempercepat proses, 

membangkit dan menambah kenyamanan dalam pekerjaan. 

c. Perlengkapan bantu atau fasilitas, yaitu semua jenis benda yang berfungsi 

membantu kelancaran gerak dalam pekerjaan, misalnya mesin ketik, mesin 

pendingin ruangan, mesin absensi, dan mesin pembangkit tenaga. 

Dalam mengelola sarana dan prasarana kantor dilakukan dengan beberapa 

kegiatan, salah satunya adalah  pengadaan. Pengadaan adalah semua kegiatan 

penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas. Karena 

fungsi dan kegiatan setiap organisasi berbeda, maka pengadaan sarana dan 

prasarana kantor juga tidak selalu sama antara organisasi yang satu dengan 

organisasi yang lain. Dalam mengadakan sarana dan prasarana tersebut harus  

dilakukan perencanaan terlebih dahulu.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan sarana dan 

prasarana kantor, antara lain : 
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a. Gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. 

b. Tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

c. Sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang 

tersedia. 

d. Penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. 

Dalam perjalanan suatu perusahaan berbagai arsip pasti selalu 

dibutuhkan untuk menunjukkan kinerja perusahaan tersebut. Pentingnya arsip 

bagi kelangsungan perusahaan menuntut perusahaan untuk memberdayakan 

karyawannya dalam mengatur arsip perusahaan.  

    Kata arsip dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Belanda archief 

yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani archium yang artinya peti 

tempat untuk menyimpan sesuatu. Menurut Lembaga Administrasi Negara 

(LAN) arsip adalah segala kertas, berkas, naskah, foto, film, mikro film, 

rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala macam 

bentuk yang sifatnya salinan. 

Kearsipan mempunyai peranan sebagai pusat ingatan, sebagai sumber 

informasi dan sebagai alat pengawasan yang dangat diperlukan dalam setiap 

organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, penganalisis, pengembangan, 

perumusan kebijaksanaan, penilaian dan pengendalian setepat-tepatnya. 

(Barthos, 1989: 2) 

Oleh karena pengertian inti arsip adalah kumpulan warkat yang 

disimpan secara sistematis, maka peranan arsip adalah sebagai sumber 
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informasi dan sumber dokumentasi. Sebagai sumber informasi maka arsip akan 

dapat membantu mengingatkan petugas yang lupa mengenai sesuatu masalah. 

Sebagi sumber dokumentasi, arsip dapat dipergunakan oleh pimpinan 

organisasi untuk membuat atau mengambil keputusan secara tepat mengenai 

sesuatu masalah yang sedang dihadapi. (Widjaja, 1986: 102). 

Dalam kaitannya dengan kendala yang dihadapi oleh praktikan, dimana 

belum optimalnya pegadaan sarana dan prasarana kantor seperti lemari khusus 

untuk menyimpan dokumen transaksi perusahaan,  maka menurut beberapa 

teori tersebut, perusahaan harus melakukan pengadaan sarana dan prasarana. 

Karena pengadaan  sarana sesuai kebutuhan kantor seperti lemari untuk 

menyimpan dokumen, akan berdampak pada manajemen arsip yang baik. 
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BAB IV  

KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan  

Dalam proses menjadi manusia yang unggul dan dapat bersaing di 

dunia kerja, mahasiswa UNJ diberikan wadah untuk mendapatkan gambaran 

serta pengalaman di dunia kerja melalui program Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang kegunaannya sangat bermanfaat.   

Selama melaksanakan PKL di PT. Cardig Anugrah Sarana Catering, 

praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain :   

1) Praktikan mendapatkan pengetahuan baru mengenai akuntansi di 

Perusahaan Swasta.  

2) Praktikan dapat menerapkan ilmu yang didapat dari perkuliahan pada 

pelaksanaan PKL.  

3) Praktikan menjadi terlatih untuk menjadi seseorang yang disiplin, 

bertanggung jawab, dan mandiri serta dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungan kerja.  

4) Praktikan dapat belajar cara mengoperasikan aplikasi akuntansi yang 

berlaku di perusahaan.  

5) Praktikan dapat bersosialisasi dengan para pegawai di perusahaan dan 

menjadi tahu alur kordinasi dalam departemen akuntansi dan keuangan.  

6) Kreativitas serta skill seseorang sangat dibutuhkan dalam dunia kerja 

yang semakin ketat.  
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B. Saran  

Saran dari praktikan yaitu pertama, sebelum melaksanakan PKL list 

beberapa perusahaan sebagai pilihan tempat pelaksanaan PKL. Kedua, cari 

informasi sematang mungkin tentang perusahaan yang akan dituju sebelum 

memutuskan untuk melaksanakan PKL di perusahaan tersebut. Ketiga, 

konsultasikan dengan dosen pembimbing akademik dalam menentukan 

perusahaan yang akan dituju oleh Mahasiswa nantinya. Keempat, membaca 

file softcopy Buku Pedoman PKL yang telah di buat oleh Fakukltas Ekonomi 

UNJ,  sebagai arah praktikan dalam melaksanakan kegiatan PKL. Dan 

terakhir, pelajari lebih dalam ketika mendapatkan tugas yang telah diberikan 

oleh pegawai maupun atasan di tempat PKL. Dalam arti, praktian harus 

mengerti input, proses, dan output tugas yang telah diberikan, agar tidak 

terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 
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Lampiran 1  : Surat Permohonan PKL  
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 Lampiran 2  : Daftar Hadir PKL  
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Lampiran 3  : Daftar Hadir PKL dari Perusahaan  
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Lampiran 4  : Jurnal Kegiatan PKL  

No.  Hari/Tanggal  Uraian Kegiatan  

1.   Senin, 23 Juli 2018  • Menjurnal akun persediaan (food material) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  

• Menjurnal akun sewa kendaraan (vichle 

rent) menggunakan aplikasi ORACLE.  

2.  Selasa, 24 Juli 2018  Menjurnal akun persediaan (food material) 

menggunakan aplikasi ORACLE  

3.  Rabu, 25 Juli 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Oktober 2016   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

Oktober 2016  

4.  Kamis, 26 Juli 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan November 2016   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

November 2016  

5.  Jumat, 27 Juli 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Desember 2016   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

Desember 2016  
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6.  Senin, 30 Juli 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Januari 2017   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

Januari 2017  

7.  Selasa, 31 Juli 2018  Tidak ada pekerjaan, karena ada acara di luar 

kantor  

8.  Rabu, 1 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Februari 2017   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

Februari 2017  

9.  Kamis, 2 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Maret 2017   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan 

Maret 2017  

10.  Jumat, 3 Agustus 2018  Menjurnal akun persediaan (food material) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  

11.  Senin, 6 Agustus 2018  Menjurnal akun sewa kendaraan (vichle rent) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  

12.  Selasa, 7 Agustus 2018  Menjurnal akun sewa kendaraan (vichle rent) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  
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13.  Rabu, 8 Agustus 2018  Menjurnal akun persediaan (food material) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  

14.  Kamis, 9 Agustus 2018  Menjurnal akun persediaan (food material) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  

15.  Jumat, 10 Agustus 2018  Menjurnal akun persediaan (food material) 

menggunakan aplikasi ORACLE.  

16.  Senin, 13 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan April 2017   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

April 2017  

17.  Selasa, 14 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Mei 2017  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Mei 2017  

18.  Rabu, 15 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Juni, Juli 2017   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Juni, Juli 2017  
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19.  Kamis, 16 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Agustus,  

September 2017   

 

  • Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Agustus, September 2017  

20.  Jumat, 17 Agustus 2018  Libur Nasional : Hari Kemerdekaan RI  

21.  Senin, 20 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Oktober, 

November 2017  

• Menghitung biaya angkut (freight) 

bulan Oktober, November 2017  

22.  Selasa, 21 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Desember 2017   

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Desember 2017  

23.  Rabu, 22 Agustus 2018  Libur Nasional : Hari Raya Idul Adha 1439 H  

24.  Kamis, 23 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Januari 2018  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Januari 2018  
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25  Jumat, 24 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Februari 2018  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Februari 2018  

26.  Senin, 27 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Maret 2018  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Maret 2018  

27.  Selasa, 28 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan April 2018  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

April 2018  

28.  Rabu, 29 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Mei, Juni 2018  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Mei, Juni 2018  

29.  Kamis, 30 Agustus 2018  • Mencari dan menyusun invoice biaya 

angkut (freight) bulan Juli 2018  

• Menghitung biaya angkut (freight) bulan  

Juli 2018  
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30  Jumat, 31 Agustus 2018  Melakukan stockopname di kantor cabang 

Central Kitchen (CK) Pondok Gede.  
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Lampiran 5 : Daftar Penilaian PKL  
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Lampiran 6 : Invoice Pembelian Food Material  
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Lampiran 7 : Invoice Sewa Kendaraan  
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Lampiran 8 : Data Penyusunan Invoice 
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Lampiran 9 : Invoice Biaya Angkut  
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Lampiran 10 : Surat Berita Acara Pelaksanaan Stock Opname Agustsus 2018 
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Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai PKL  
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Lampiran 12 : Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 
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Lampiran 13 : Format Saran dan Perbaikan Laporan PKL Pasca Seminar PKL 

 

 


