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ABSTRAK 

 

Asri Agustin (8105164007). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 

Jayapasaprima Konstruksindo, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. Laporan Praktik Kerja 

Lapangan ini dibuat sebagai gambaran hasil pekerjan 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. PT. Jayapasaprima 

Konstruksindo beralamat di Jl. Selat Sunda 1 Blok E2 RT/RW 4/17, Duren Sawit, 

Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. 

 

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan yang dimulai sejak 

tanggal 15 Juli 2018 s.d. 15 Agustus 2017dengan 5 hari kerja yang dimulai pada 

hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 16.30 WIB. Kegiatan yang dilakukan 

praktikan selama PKL adalah Merekap transaksi kas kecil mingguan perusahaan, 

Membuat data entry pengeluaran kas kecil ke dalam Microsoft Access, Membantu 

filing data kas kecil mingguan, Membantu input data untuk ikut lelang proyek di 

LPSE, Membantu mengecek faktur pajak yang masih berlaku, serta Membuat 

rekapan mengenai material dan electrity yang digunakan proyek. 
 

Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 

pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan 

PKL, praktikan dibimbing oleh Ibu Hastuti selaku Kepala bidang Keuangan. 

Meskipun dalam pelaksanaan PKL terdapat beberapa kendala yang sering 

dihadapi, namum 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 yang terjadi di suatu perusahaan 

kontrusksi menengah. 
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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 sesuai jadwal. 

        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 Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) yang dilakukan selama satu bulan di Bagian Akuntansi PT 

Japayasaprima Konstruksindo. 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  

4. Achmad Fauzi Z. S.Pd, M.Ak selaku Dosen Pembimbing 

5. Ir. Sigit Soemarsono selaku Direktur Utama PT. Japayasaprima 

Konstruksindo 
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6. Ibu Hastuti selaku Kepala Bidang Keuangan PT. Jayapasaprima 

Konstruksindo 

7. Seluruh staff di PT Japayasaprima Konstruksindo  

8. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril 

maupun materiil 

9. Teman-teman Pendidikan Akuntansi 2017 yang senantiasa 

memberikan saran dan dukungan dalam penyusunan Laporan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. 

        Saya menyadari dengan segala keterbatasan yang ada dalam 

pelaksanaan maupun penyusunan laporan PKL terdapat banyak 

kekurangan yang ada. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat 

diharapkan dalam proses penyempurnaan. Akhir kata, semoga 

penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi saya serta bagi pembaca 

umumnya. 

 

Jakarta, 6 Desember 2018 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

        Perguruan tinggi sebagai institusi Pendidikan memiliki peran yang sangat 

besar dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan 

daya saing bangsa. Agar peran yang strategis dan besar tersebut dapat dijalankan 

dengan baik maka lulusan perguruan tinggi haruslah memiliki kualitas yang 

unggul. 

        Dalam masa ini seorang mahasiswa bukan hanya dituntu berkompeten dalam 

bidang kajian ilmunya tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi yang holistic 

seperti mandiri, mampu berkomunikasi, memiliki jaringan yang luas, mampu 

mengambil keputusan, peka terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di 

dunia luar. 

        Selain itu, PKL ini juga diharapkan agar dapat menghasilkan kerjasama antara 

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dengan instasi swasta maupun pemerintahan 

yang ada sehingga ketika etos kerja dari praktikan baik, maka akan menimbulkan 

citra positif terhadap UNJ. Diharapkan pula dengan  melakukan praktik, para 

lulusan UNJ nantinya dapat dipekerjakan di instasi tersebut. 

        Dalam pelaksanaan PKL, Praktikan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan 

lingkungan, lebih aktif, dapat berkomunikasi dengan baik antara karyawan, 

disiplin, dan bertanggung jawab. Kegiatan PKL ini bermanfaat untuk menambah 

wawasan dalam dunia kerja, memberikan pengalaman bagi 
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mahasiswa, menyiapkan calon lulusan memasuki dunia kerja, meningkatkan 

tanggung jawab, dan disiplin. 

        Berdasarkan tuntutan akademis tersebut, maka saya sebagai Praktikan 

melakukan Praktik Kerja Lapangan di PT. Japayasaprima Konstruksindo pada 

bagian Akuntansi yang diharapkan dapat menambah wawasan dunia kerja dan 

mengimplementasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

        Berdasarkan latar belakang diatas, maka pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 

ini dimaksudkan untuk: 

 

1) Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di 

perkuliahan pada dunia kerja. 

 
2) Menambah pengetahuan dan pengalaman yang bisa didapatkan didunia 

kerja yang sesungguhnya. 

 
3) Melatih praktikan untuk bersikap dewasa, mandiri, dan bertanggung 

jawab serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. 

Sedangkan tujuan yang diharapkan dapat tercapai antara lain: 

 

1) Untuk memenuhi mata kuliah PKL sebagai salah satu syarat untuk 

mendapatkan gelar sarjana Pendidikan bagi mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Akuntansi. 

 
2) Menjalin kerjasama antara pihak universitas dengan pihak terkait tempat 

Praktik Kerja Lapangan. 
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3) Untuk melakukan pengamatan secara langsung kegiatan lapangan yang 

berkaitan dengan teori yang telah dipelajari di perkuliahan dan 

menerapkan pengetahuan akademis yang telah di dapatkan. 

 
4) Untuk membiasakan mahasiswa terhadap budaya dunia kerja yang 

berbeda dengan budaya pembelajaran di kelas dalam tekanan yang lebih 

tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. 

 

C. Kegunaan PKL 

        PKL mempunyai manfaat yang sangat besar bagi mahasiswa perguruan tinggi 

dan perusahaan. Adapun manfaat PKL tersebut antara lain : 

 
1) Kegunaan PKL bagi Praktikan : 

 

a. Sebagai persiapan diri dan bekal untuk terjun ke dalam dunia kerja; 

 

b. Kesempatan untuk memperdalam ilmu dan memahami profesionalisme 

dalam kehidupan dunia kerja; 

 
c. Sebagai bahan pembanding terhadap ilmu yang telah diperoleh; 

 

d. Menguji kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori pada bidang 

teknis. 

2) Kegunaan PKL bagi Fakultas Ekonomi UNJ : 

a. Menjalin hubungan baik antara Fakultas Ekonomi dengan instansi atau 

perusahaan tersebut; 

b. Sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan mutu kurikulum di masa 

depan; 

c. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan perusahaan 

sehingga perguruan tinggi lebih dikenal oleh kalangan dunia usaha. 
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3) Kegunaan bagi PT. Jayapasaprima Konstruksindo: 

 
a. Membantu kegiatan pelaksanaan pekerjaan; 

 

b. Menjalin hubungan baik dengan Universitas Negeri Jakarta 

 

c. Membantu menyiapkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan 

bertanggung jawab. 

 

D. Tempat PKL 

        Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Jayapasaprima 

Konstruksindo dan ditempatkan pada Bidang Akuntansi. Berikut adalah data 

lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan: 

Nama Instansi : PT. Jayapasaprima Konstruksindo 

Alamat  : Jl. Selat Sunda 1 Blok E2 No. 2 RT/RW 4/17, 

  Duren Sawit, Jakarta Timur 

No. Telepon : (021) 8626173 

Fax  : 021-86605585 

Website : japakon@yahoo.co.id 

        Praktikan memilih PT. Japayasaprima Konstruksindo dikarenakan sesuai 

dengan program studi yang diambil praktikan yaitu Pendidikan Ekonomi 

khususnya dalam materi Akuntansi. Beberapa bidang kerja yang dilakukan 

praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL ialah diantaranya: Merekap 

transaksi kas kecil mingguan perusahaan, Membuat data entry pengeluaran kas 

kecil ke dalam Microsoft Access, Membantu filing data kas kecil mingguan, 

Membantu input data untuk ikut lelang proyek di LPSE. 

 

mailto:japakon@yahoo.co.id
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E. Jadwal dan Waktu PKL 

        Program Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, 

terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai dengan 15 Agustus 2018. Waktu pelaksanaan 

yang ditentukan oleh pihak perusahaan dimulai dari hari Senin s.d. Jumat pukul 

08.30 s.d. 16.30 WIB. Adapun rincian tahapan kegiatan sebagai berikut : 

1) Tahap Persiapan 

        Pada tahap ini praktikan mencari informasi mengenai perusahaan yang 

sesuai dan menerima PKL selama bulan Juli s.d Agustus. Setelah menemukan 

perusahaan yang sesuai, praktikan mengurus surat permohonan peaksanaan PKL 

di Biro Administrasi Akademik dan Keuangan (BAAK) yang ditujukan ke 

Kantor PT. Jayapasaprima Konstruksindo. Permohonan PKL praktikan 

langsung disetujui oleh pihak perusahaan. Kemudian praktikan diberikan surat 

balikan dari perusahaan. Praktikan diterima untuk melaksanakan PKL pada 15 

Juli sampai dengan 15 Agustus 2018.   

2) Tahap Pelaksanaan PKL 

        Praktikan melaksanakan PKL selama satu bulan terhitung mulai 15 Juli 

sampai dengan 15 Agustus 2018. Dengan waktu kerja sebanyak lima hari 

(Senin-Jumat). Ketentuan kerja di PT. Jayapasaprima Konstruksindo ialah 

sebagai berikut : 

Masuk Kerja : 08.30 WIB 

Istirahat  : 12.00-13.00 WIB 

Pulang  : 16.30 WIB 
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3) Tahap Pelaporan 

        Penulisan laporan Praktik Kerja Lapangan dilakukan selama bulan 

November 2018. Penulisan dimulai dengan mencari data-data yang dibutuhkan 

dalam pelaporan PKL. Kemudian data-data tersebut diolah dan diserahkan 

sebagai laporan Praktik Kerja Lapangan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

        Berdasarkan informasi yang di peroleh dari perusahaan, PT 

JAPAYASAPRIMA KONSTRUKSINDO atau biasa disebut PT JAPAKON 

adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini adalah 

perusahaan perseorangan yang dikelola oleh sebuah keluarga dan merupakan 

perusahaan konstruksi Menengah tingkat 2 yaitu dengan keuntungan ( 3 s/d 50 

Milyar).  

        Pada awal berdiri, perusahaan ini didirikan oleh Ir. Sigit Soemarsono yang 

bertempat di daerah Gatot Subroto. Dengan makin berkembangnya perusahaan, 

kemudian Ir. Sigit Soemarsono mengalihkan perusahaan kepada Adiknya yaitu Ibu 

Peni dan Anaknya yaitu Pak Satya pada tahun 2010, dimana Ibu peni sebagai 

sebagai Komisaris dan Pak Satya sebagai Direktur. Kemudian, pada tahun 2017 PT 

JAPAYASAPRIMA dialihkan kepada Pak Satya Sindhu Dhewangga S.T. sebagai 

Direktur dan adiknya Ibu Anggi sebagai Dewan Komisaris. 

        Pada tahun 2000, Bapak Ir. Sigit Soemarsono mendirikan perusahaan 

konstruksi baru yang bernama PT Satyagi Cipta Prima dengan alasan karena PT 

JAPAKON dianggap sudah berkembang dan PT Satyagi ini didirikan Pak Sigit 

bersama dengan Kakak Iparnya. 

        PT JAPAKON dan PT SATYAGI sekarang bertempat di Jl. Abidin No. 40 F 

Pondok Bambu Jakarta Timur , disana adalah pusat administratif dan konsultan 
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proyek. Dan juga bertempat di Jl. Selat Sunda 1 Blok E2 No. 3 Kav. AL Duren 

Sawit sebagai tempat operasional perusahaan. 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi 

“Menyukseskan program Pemerintah dalam Pembangunan Nasional” 

 
Misi 

 

1) Meningkatkan Profesionalisme 

2) Meningkatkan Kualitas  Pekerjaan yang Prima 

3) Dapat Mengikuti Persaingan Harga  

C. Struktur Organisasi 

        Pengorganisasian merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan oleh 

setiap perusahaan dan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam pembagian 

tugas, wewenang dan tanggung jawab serta penentuan hubungan antara satuan 

organisasi. Pengorganisasian ini bertujuan agar tugas dapat dilaksanakan dengan 

lancar, tertib dan dapat terwujud hubungan antara pimpinan dengan karyawan 

secara harmonis. 

        Dengan kata lain struktur organisasi dapat tergambar secara jelas tugas, 

wewenang dan tanggung jawab serta hubungan bagian-bagian dalam perusahaan. 

Struktur organisasi diperlukan untuk tercapainya suatu tujuan perusahaan dan 

tercapainya suatu sistem pengendalian yang efektif dengan memberdayakan semua 

unsur sumber daya yang dimiliki proyek (5 M) yaitu Man, Material, Machine, 

Methods, Money dalam satu gerak dan arah untuk mewujudkan tujuan proyek. 
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Tugas dan wewenang dalam struktur organisasi pada perusahaan kontraktor: 

1) Direktur 

a. Sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas kelancaran dan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan, mengkoordinir serta membimbing 

kegiatan perusahaan sehari-hari. 

b.  Mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang menyangkut rugi laba 

perusahaan, produksi, keuangan dan pemasaran. 

2) Finance Direktur 

a. Menangani semua masalah yang menyangkut segi dana, dengan cara 

merencanakan, mengatur dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran 

dana sehubungan dengan transaksi-transaksi yang terjadi. 

b. Menyediakan informasi kepada bagian-bagian yang lain mengenai 

kedudukan keuangan perusahaan. 

c. Mengevaluasi laporan tahunan. 

3) General Manager 

        General Manager diangkat oleh Direktur untuk memimpin langsung proyek 

induk dan tetap stand by di site office. General Manager juga berfungsi sebagai 

wakil dari pihak pemilik untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan proyek. 

4) Manager 

        Tugas seorang manager adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai macam 

variabel (karakteristik, budaya, pendidikan dan lain sebagainya) kedalam suatu  
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tujuan organisasi yang sama dengan cara melakukan mekanisme penyesuaian 

sebagai berikut: 

a. Pengarahan (direction) yang mencakup pembuatan keputusan, 

kebijaksanaan, supervisi, dan lain-lain.  

b. Rancangan organisasi dan pekerjaan.  

c. Seleksi, pelatihan, penilaian, dan pengembangan.  

d. Sistem komunikasi dan pengendalian.  

5) Marketing 

a. Menyusun program dan strategi pemasaran, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. 

b. Menawarkan produk perumahan melalui media elektronik, media cetak, 

maupun presentasi ke instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta 

serta pameran. 

6) Surveyor 

        Bertugas untuk melakukan pengukuran dan pemetaan tanah pada kawasan 

yang akan dikembangkan, sehingga dihasilkan berbagai data yang diperlukan dalam 

proses perencanaan baik berupa peta kontur tanah maupun bentuk kawasan yang 

akan dikembangkan.  

7) Arsitek 

        Bertugas untuk melakukan perancangan pengembangan kawasan sesuai 

dengan spesifikasi dan batasan-batasan yang telah ditentukan diatas tanah yang 

dikembangkan dengan menggunakan data-data yang dihasilkan dan telah diolah 
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oleh surveyor. Arsitek juga mempunyai tugas untuk membuat perancangan design 

rumah sesuai konsep yang diinginkan oleh Developer.  

8)  Drafter 

        Bertugas untuk membantu arsitek merealisasikan hasil rancangan 

pengembangan kawasan sehingga dapat berfungsi sesuai keinginan semua pihak.  

9) Pelaksana 

Pelaksana mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran pekerjaan yang menjadi 

kewajibannya. 

b. Mempelajari gambar dan spesifikasi proyek. 

c. Melakukan persiapan lapangan, termasuk pengukuran. 

d.  Membuat laporan realisasi quantity pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

e.  Memberikan perintah kepada pembantu pelaksana / mandor. 

f. Dapat membuat opname borongan. 

g. Membuat rekapitulasi kebutuhan material di proyek. 

        Pelaksana juga berkewajiban memberikan usulan kepada pemilik apabila 

menjumpai beberapa kesulitan dalam pelaksanaan. 

10) Logistic 

Uraian tugas seorang staf logistik proyek adalah : 

a. Mempelajari spesifikasi material dan jadual penggunaan material. 

b. Membuat jadual pengadaan material, berdasarkan jadwal penggunaannya. 

c. Melakukan pengadaan material sesuai jadwal. 
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11) Gudang 

Tugas staf gudang adalah : 

a. Menyimpan barang yang telah dibeli dan mengaturnya dengan baik agar 

barang dapat keluar secara teratur 

b. Membuat laporan mengenai stock barang 

c. Mengeluarkan barang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan proyek  

d. Memberi informasi sedini mungkin atas produk yang sudah mencapai 

persediaan yang minimum. 

12) Pengawas 

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut : 

a. Mengawasi laju pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik dari segi kualitas 

bahan bangunan serta pelaksanaaannya. 

b. Mengawasi ketepatan waktu dan biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi 

fisik. 

c. Bertanggung jawab atas hasil pekerjaan kepada Owner/pemilik proyek. 

d. Memberikan persetujuan mengenai laporan harian, bulanan serta laporan 

pekerjaan tambahan maupun pekerjaan kurang dan penyelesaian keuangan 

yang diakibatkannya.  

13)  Administrasi 

Tugasnya meliputi admin, logistic, dan lainnya yang mendukung pelaksanaan 

administasi berjalan lancar.  
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Tugas detailnya yaitu :  

a. Menjaga dan mengupdate informasi administasi mulai dari office supply, 

stationaries.  

b. Mempersiapkan arrangement meeting detail, absensi staff, serta 

melakukan hal-hal seperti surat menyurat dengan staf lainya. 

14) Keuangan 

Tugas bagian keuangan adalah : 

a. Bertanggung jawab atas penerimaan dan pembayaran yang terjadi. 

b. Melakukan dan membuat laporan perhitungan pajak. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

        Saat melaksanakan Program Praktik Kerja Lapangan di PT 

JAPAYASAPRIMA KONSTRUKSINDO yang berlokasi di Jalan Selat Sunda 1 

Blok E2 No.3 Kav. AL Duren Sawit, Jakarta Timur, praktikan ditempatkan di 

bagian Administrasi dan Keuangan Proyek. Penempatan ini disesuaikan dengan 

program studi praktikan yaitu Pendidikan Akuntansi. Pelaksanaan Praktek Kerja 

Lapangan dimulai pada tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018 

dengan total 23 hari kerja. Praktikan memiliki jadwal kerja pada hari Senin – Jumat 

pukul 08.30 s.d 16.30. Pada bidang kerja tersebut, praktikan mengerjakan tugas di 

antaranya adalah: 

1) Merekap transaksi kas kecil mingguan proyek,  

2) Membuat data entry pengeluaran kas kecil ke dalam Microsoft Access, 

3) Membantu filing data kas kecil mingguan,  

4) Membantu input data untuk ikut lelang proyek di LPSE,  

5) Membantu mengecek dan menggandakan atau mengcopy faktur pajak, 

serta  

6) Membuat rekapan mengenai material mekanik dan elektrikal yang 

digunakan proyek. 
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B. Pelaksanaan Kerja 

        Dalam melaksanakan praktik kerja di PT JAPAYASAPRIMA 

KONSTRUKSINDO yang di mulai sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 15 

Agustus 2018, praktikan dibantu oleh para karyawan PT JAPAYASAPRIMA 

KONSTRUKSINDO bagian Administrasi dan Keuangan untuk dapat memahami 

tugas praktikan dalam melaksanakan praktik kerja lapangan. Mereka memberikan 

arahan dan bimbingan kepada praktikan dalam melaksanakan kegiatan praktik 

kerja lapangan. Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan: 

1. Merekap transaksi mingguan proyek untuk IPB dan Kayu Manis yang 

menyajikan informasi mengenai pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam 

proyek tersebut. Praktikan diajarkan terlebih dahulu tentang bagaimana 

melakukan pencatatan untuk rekapan tersebut ke dalam bukti pengeluaran 

kas/bukti pemasukan kas. 

                        

Gambar 3.1 Form rekapan bukti pengeluaran kas 

 



16 
 

 
 

2. Menginput rekapan transaksi mingguan proyek tersebut ke dalam Microsot 

Access, dan mengelompokkan ke dalam jurnal atau akun yang sesuai. Dalam 

prosesnya praktikan juga membandingkan data yang dinput pada Microsoft 

Access dengan bukti transaksi fisik yang ada. Apabila terdapat perbedaan antara 

nilai di Microsoft Access dengan bukti transaksi fisik maka praktikan harus 

melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan divisi terkait sebelum melakukan 

pembenaran data di Microsot Access. 

 

Gambar 3.2 Halaman depan Microsoft Access 
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Gambar 3.3 Proses input data transaksi 

 

3. Mengarsipkan data-data transaksi kas kecil mingguan proyek, yang sebelumnya 

sudah di rekap ke dalam form bukti penerimaan kas maupun bukti pengeluaran 

kas. Yang setelah direkap, data tersebut selanjutnya diinput ke dalam Microsoft 

Access. 

Untuk selanjutnya setiap bulan di print laporan keuangan mingguan proyek. 

Lalu data-data yang sudah diinput dan laporan keuangan mingguan proyek yang 

sudah di print tersebut di arsipkan ke dalam masing-masing Ordner proyek. 
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Gambar 3.4 Pilihan untuk print laporan keuangan proyek 

 

 

Gambar 3.5 Laporan keuangan mingguan proyek 
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4. Mengerjakan tugas mingguan untuk proyek adalah membantu menginput data 

perusahaan ke LPSE untuk ikut lelang proyek. Dimana LPSE merupakan 

kepanjangan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit layanan 

penyelenggara system elektronik pengadaan barang/jasa yang didirikan oleh 

kementerian/Lembaga untuk memfasilitasi ULP (Unit Layanan Pengadaaan) 

dalam melaksanakan pengaadan barang/jasa pemerintah secara elektronik.  

 

   Gambar 3.6 Jadwal Lelang 

 

5. Mengecek faktur pajak yang masih berlaku. Serta menggandakan/memfoto copy 

faktur tersebut dan selanjutnya diarispkan. 

6. Membuat rekapan mengenai material mekanik dan elektrikal yang digunakan 

proyek ke Microsoft Excel. Setelah diinput ke Microsoft Excel, data tersebut di 

print agar selanjutnya dapat diperiksa kembali oleh kepala divisi keuangan. 
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Gambar 3.7 Rekapitulasi material mekanik & Elektrikal 

C. Kendala yang Dihadapi 

        Dalam melaksanakan praktik kerja lapangan di PT. Japayasaprima 

Konstruksindo, praktikan berusaha mengerjakan pekerjaan dengan baik yakni 

pekerjaan diselesaikan tepat waktu dan dengan hasil yang memuaskan. Namun 

dalam melaksanakan pekerjaan, praktikan mengalami beberapa kendala yang 

mengganggu kelancaran dalam mengerjakan pekerjaan. 

1. Aplikasi Microsoft Access yang sempat error. 

2. Tidak adanya SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang 

sehingga tidak adanya kejelasan pekerjaan yang harus dilakukan oleh 
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praktikan ditempat PKL. Praktikan hanya akan bekerja saat ada yang 

meminta bantuan dan ketika praktikan inisiatif menawarkan bantuan. 

3. Pada saat membuat rekapan mengenai material dan elektrikal proyek, 

dokumen transaksi dan klasifikasinya beberapa ada yang kurang jelas. 

D. Cara Mengatasi Kendala 

        Untuk mengatasi kendala yang dihadapi praktikan tersebut, maka langkah 

yang dilakukan oleh praktikan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut: 

1. Meminta perbaikan program aplikasi Microsoft Access kepada pihak 

terkait 

        Microsoft Access merupakan Sistem Informasi yang berguna untuk 

membuat, dan mengelola basis data. Aplikasi ini umumnya tidak diajarkan 

pada bangku perkuliahan sehingga terhitung baru bagi praktikan. 

Praktikan berusaha mempelajari system pengoperasian aplikasi Microsoft 

Access dengan cepat sehingga akan memudahkan praktikan dalam 

mengerjakan tugas selama masa magang. Namun dalam proses 

pelaksanaan praktik kerja lapangan aplikasi Microsoft Access sempat 

beberapa kali mengalami error atau gangguan, seperti tidak bisa di akses, 

angka yang muncul beberapa kali nilainya tidak sama, dan tidak bisa 

melakukan input data. Tentu saja hal ini akan mengganggu pekerjaan para 

pegawainya. Maka dari itu diperlukan perbaikan oleh pihak terkait. 

 

2. Susun SOP (Standard Operating Procedure) untuk pemagang 

        Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan 

dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan 
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suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling 

efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP 

biasanya terdiri dari manfaat, kapan dibuat atau direvisi, metode penulisan 

prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir (Laksmi, 

2008:52). 

        SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain (Permenpan No. 

PER/21/M-PAN/11/2008): 

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan 

kelalaian. 

2. Sop membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung 

pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi 

keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. 

3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung 

jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 

4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan 

pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu 

mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 

5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai 

baru untuk cepat melakukan tugasnya. 

6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan 

baik. 
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7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan 

dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari. 

8. Menghindari tumpeng tindih pelaksanaan tugas pemberian 

pelayanan. 

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural 

dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap 

berjalan dalam berbagai situasi. 

 

3. Meminta penjelasan dari pembimbing mengenai klasifikasi dan bukti 

transaksi yang kurang jelas 

        Pada saat merekap material dan mekanikal yang digunakan proyek 

terkadang ada beberapa bukti transaksi yang tidak jelas nominal mana yang 

harus dimasukkan dan juga klasifikasi dari produk material tersebut banyak 

yang tidak diketahui oleh praktikan sehingga harus sering-sering 

menanyakan hal tersebut kepada pembimbing.  
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         BAB IV 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

        Mahasiswa membutuhkan program PKL dalam menghadapi dunia kerja yang 

begitu praktis dan dinamis. Dalam melaksanakan PKL mahasiswa diajak untuk 

berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan teknis dari sebuah teori yang 

diajarkan di bangku perkuliahan. PKL ini menjadi sebuah cara terbaik bagi 

mahasiswa untuk memperoleh pengalaman dalam mengaplikasikan langsung ilmu 

yang telah dimiliki. 

        Selama satu bulan mengikuti kegiatan PKL di PT. Japayasaprima 

Konstruksindo praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan, antara lain : 

 

1. Ada banyak ilmu serta pengetahuan baru yang diperoleh praktikan selama 

menjalankan Praktik Kerja Lapangan tersebut, yaitu bagaimana cara 

mengoperasikan Microsoft access sebagai aplikasi untuk mengentry data 

transaksi perusahaan. Serta bagaimana proses suatu perusahaan dapat 

mengikuti lelang proyek di suatu kementrian/Lembaga. 

 
2. Sikap disiplin, tanggung jawab, dan cepat tanggap dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang telah diberikan sangat dibutuhkan dalam dunia kerja 

yang semakin ketat.
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3. Praktikan mendapatkan pengalaman mengenai lingkungan kerja dan 

memahami cara bersosialisasi dan berkoordinasi dalam lingkungan kerja. 

 
4. Praktikan belajar meyesuaikan diri dengan suasana dan etos kerja selama 

melaksanakan PKL. 

 

B. Saran 

        Adapun saran yang harus diperhatikan dalam melaksanakan PKL, yaitu 

sebaiknya melakukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan 

pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, serta mencari informasi terkait 

perusahaan yang akan dituju sebelum memutuskan untuk melaksanakan PKL di 

perusahaan tersebut. Kemudian melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing 

dalam menentukan perusahaan yang akan dituju oleh Mahasiswa nantinya. Selain 

itu, sangat penting bagi praktikan dalam menguasai materi lebih dalam lagi agar 

dapat dengan mudah memahami setiap tugas yang diberikan. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL 

 

 



28 
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Lampiran 2 : Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran 3 : Kegiatan Selama PKL 

Minggu 1 Minggu 2 

Senin 

Mengenal  lingkungan  kerja  dan  

ditunjukkan 

bagaimana cara kerja bidang 

akuntansi 

Senin 

Filing data untuk proyek IPB 

Selasa 

Merekap bukti pemasukan kas 

untuk bulan Januari 

Selasa 

Filing data untuk proyek IPB 

Rabu 

Merekap bukti pemasukan kas 

untuk bulan Februari 

Rabu 

Filing data untuk proyek di 

daerah Kayu Manis 

Kamis 

Merekap bukti pemasukan kas 

untuk bulan Maret 

Kamis 

Filing data untuk proyek di 

daerah Kayu Manis 

Jum’at 

Merekap bukti pemasukan kas 

untuk bulan April 

Jum’at 

Mengecek faktur pajak yang 

masih berlaku 

Minggu 3 Minggu 4 

Senin 

Entry data kas dari proyek 

untuk laporan mingguan di 

bulan Januari 

Senin 

Membantu input data 

perusahaan untuk ikut lelang 

di LPSE Kemenag RI 

Selasa 

Entry data kas dari proyek 

untuk laporan minguuan di 

bulan Februari 

Selasa 

Merekap bukti transaksi kas 

untuk bulan Mei 

Rabu 

Entry data kas dari proyek 

untuk laporan mingguan di 

bulan Maret 

Rabu 

Merekap bukti transaksi kas 

untuk bulan Juni 

Kamis 

Entry data kas dari proyek 

untuk laporan mingguan di 

bulan April 

Kamis 

Entry data transaksi kas untuk 

bulan Juni ke aplikasi 

Microsoft Access 
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Jum’at 

Tidak ada kegiatan – Ada 

survey dari Kemendagri 

karena perusahaan telah 

memenangkan lelang 

Jum’at 

Print laporan keuangan bulan 

Mei dan Juni 

Minggu 5  

Senin – Rabu 

Merekap material mekanik 

dan elektrikal proyek UIN 

tahun 2017 ke Microsoft Excel 

 

 

Lampiran 4 : Absen 
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Lampiran 5: Penilaian PKL
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Lampiran 6: Form rekapan bukti pengeluaran kas 

 

 

Lampiran 7: Halaman depan Microsoft Access 

 



35 
 

 
 

Lampiran 8: Proses input data transaksi 

 

 

Lampiran 9: Pilihan untuk print laporan keuangan proyek 
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Lampiran 10: Laporan keuangan mingguan proyek 

 

 

Lampiran 11: Jadwal lelang 
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Lampiran 12: Rekapitulasi material mekanik & elektrikal 
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Lampiran 13: Format Penilaian Seminar 

 

FORMAT PENILAIAN 

 

SEMINAR PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

Nama   : Asri Agustin 

No. Reg  : 8105164007 

Program Studi  : Pendidikan Ekonomi 

 

No. Kriteria Penilaian Interval 

Skor 

Skor 

 

A. Penilaian Laporan PKL 

1. Format Masalah 

a. Sistematika Praktikan 

b. Penggunaan bahasa baku, baik,  

dan benar 

 

0-15 

 

2. Penyajian Laporan  

a. Relevansi topic dengan keahlian bidang 

studi 

b. Kejelasan Uraian 

 

0-25 

 

3. Informasi 

a. Keakuratan Informasi 

b. Relevansi informasi dengan uraian 

tulisan 

 

0-15 
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B. Penilaian Presentasi Laporan 

1. Penyajian: 

a. Sistematika Penyajian 

b. Pengguanaan alat bantu 

c. Penggunaan bahasa lisan yang baik, 

benar, dan efektif 

 

0-20 

 

2. Tanya Jawab 

a. Ketepatan jawaban 

b. Kemampuan mempertahankan  

argumen 

0-20 

 

 

 

         

Jakarta, 

        Penilai, 

 

 

        .................................. 
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Lampiran 14: Kartu Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 15 : Format Saran dan Perbaikan PKL 
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