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ABSTRAK 

Septy Dwi Indah Sari. (8105160899). Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 

pada PT EGA TEKELINDO PRIMA pada bagian Staf Accounting. Konsentrasi 

Pendidikan Akuntansi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 2018. 

Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dibuat sebagai gambaran kecil 

pekerjaan dan pengetahuan yang telah dilakukan dan didapatkan selama kurang 

lebih satu bulan PKL dengan tujuan memenuhi salah satu persyaratan akademik 

dalam menyelesaikan studi pada Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Progam 

Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 

PT Ega Tekelindo Prima beralamat di Jalan P Jayakarta, No. 141 BI E/4 

RT.8/RW.10 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. PT Ega 

Tekelindoo Prima bergerak dibidang Panel Listrik Tegangan Rendah (Low 

Voltage) dan Tegangan Menengah (Medium Voltage). Praktik kerja lapangan 

dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan yang dimulai sejak tanggal 16 Juli 

s.d 24 Agustus 2018 dengan 5 hari kerja yang dimulai pada hari Senin s.d Jumat 

pukul 08.00 – 17.00. 

Tujuan dilaksanakannya PKL adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan, 

pengalaman, kemampuan dan keterampilan mahasiswa. Selama melaksanakan 

PKL, praktikan mengalami kendala saat awal memulai PKL, namun kendala  

tersebut dapat diatasi dengan mengamati cara kerja karyawan lain serta bertanya 

kepada mereka. 
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(Low Voltage) dan Tegangan Menengah (Medium Voltage). 

 Selama proses pelaksanaan dan penyusunan Laporan PKL, penulis 

mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, penulis ucapkan terimakasih kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 

penulis  

2. Orangtua yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik 

dalam bentuk moril maupun materil  
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Universitas Negeri Jakarta  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

       Sulitnya menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas 

merupakan tantangan bagi Indonesia yang dihadapi saat ini. Tenaga kerja 

merupakan faktor pendukung dalam perekonomian suatu negara. Dalam 

rangka memajukan perekonomian Indonesia, diperlukan tenaga kerja yang 

terampil dan berkualitas. Namun, pada kenyataannya sebagian tenaga kerja di 

Indonesia masih belum memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai 

dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Hal tersebut menyebabkan kualitas 

tenaga kerja tergolong rendah dan pengangguran di Indonesia tinggi. 

       Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang 

pesat menuntut tenaga kerja untuk terus mengikuti perkembangannya dengan 

baik. Semakin baik penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, 

maka semakian baik pula produk yang akan dihasilkan karena produksi yang 

dihasilkan dari teknologi yang canggih akan berbeda hasilnya jika 

menggunakan teknologi yang biasa saja. 

       Berdasarkan pernyataan di atas, tenaga kerja di Indonesia masih 

membutuhkan pelatihan keterampilan dan pengetahuan yang mendukung di 

dunia kerja. Oleh karena itu, maka banyak perguruan tinggi yang berusaha 
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untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan 

mutu pendidikan dan menyediakan sarana-sarana pendukung agar dihasilkan 

lulusan yang handal serta dapat menjadi tenaga kerja yang terampil, baik 

dalam bekerja maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Universitas Negeri 

Jakarta merupakan salah satu perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam 

hal tersebut. Salah satu buktinya adalah mewajibkan seluruh peserta didik 

untuk melaksanakan kegiatan PKL yang berbobot dua SKS. 

       Praktik Kerja Lapangan (PKL) dirancang untuk mengetahui sejauh mana 

kesesuaian pembekalan dan keterampilan yang telah diberikan oleh 

Universitas Negeri Jakarta khususnya program studi Pendidikan Ekonomi 

Fakultas Ekonomi kepada peserta didik dengan kebutuhan di dunia kerja. 

Selain itu, Praktik Kerja Lapangan (PKL) mempunyai peranan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh peserta 

didik sehingga dapat dijadikan pedoman pada saat bekerja maupun 

menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan PKL ini juga bermanfaat untuk 

menambah wawasan, keterampilan, etika, disiplin dan tanggung jawab peserta 

didik. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka maksud dilaksanakannya Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) adalah: 

1. Memenuhi mata kuliah Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan persyaratan 

mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan bagi Fakultas Ekonomi Prodi 

Pendidikan Ekonomi Konsentrasi Pendidikan Akuntansi 
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2. Menambah pengetahuan dan keterampilan praktikan sebelum memasuki 

dunia kerja 

3. Mempelajari penerapan akuntansi dalam dunia kerja yang sesungguhnya 

4. Menambah wawasan berfikir praktikan dalam memecahkan masalah-

masalah yang ada dalam dunia kerja 

Sedangkan tujuan dari PKL adalah: 

1. Mengimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan dalam 

perkuliahan pada dunia kerja yang sesungguhnya 

2. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis yang didapatkan 

selama perkuliahan, dengan memberikan sedikit kontribusi kepada PT Ega 

Tekelindo Prima 

3. Melatih disiplin, kerja sama dan tanggung jawab praktikan dalam 

menjalankan suatu pekerjaan 

4. Menjalin kerjasama antara Universitas Negeri Jakarta dengan pihak 

perusahaan dalam hal tempat pelaksanaan PKL. 

C. Kegunaan PKL 

       Program PKL memiliki manfaat yang banyak bagi pihak-pihak yang 

terlibat di dalamnya, diantaranya adalah: 

1. Praktikan 

a. Sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang sudah di dapat dari perkuliahan 

b. Pembanding antara ilmu yang sudah dimiliki dengan kebutuhan dunia 

kerja yang sesungguhnya 
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c. Meningkatkan kemapuan bersosialisasi dan cara berkomunikasi 

praktikan dengan orang-orang di dunia kerja 

d. Mempersiapkan hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam dunia kerja 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan 

pengetahuan yang sudah didapatkan di dalam perkuliahan 

b. Bahan evaluasi terhadap program pendidikan di Universitas Negeri 

Jakarta dalam menghasilkan tenaga kerja berkompeten dan mampu 

bersaing di dunia kerja 

c. Menjalin kerja sama dengan perusahaan 

3. Bagi perusahaan tempat PKL 

a. Dengan adanya mahasiswa PKL dapat membantu pekerjaan karyawan 

yang terkait 

b. Sarana penigkatan kerjasama dengan perguruan tinggi sehingga terjalin 

hubungan baik yang menguntungkan dua belah pihak 

c. Menciptakan kerjasama dengan dunia akademik sehingga perusahaan 

dikenal dikalangan akademisi 

D. Tempat PKL 

       Praktikan melaksanakan PKL di PT Ega Tekelindo Prima dan 

ditempatkan pada bagian accounting. Berikut adalah data lembaga tempat 

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL): 
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Nama Perusahaan : PT Ega Tekelindo Prima 

Alamat   : Jalan P. Jayakarta, No. 141 BI E/4 RT.8/RW.10 

     Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat 

Telepon   : 021-6008081 

Fax   : 021-6293054 

Email   : egatek@rad.net.id 

       Praktikan memilih PT Ega Tekelindo Prima sebagai tempat PKL karena 

ingin mengetahui proses kegiatan accounting pada perusahaan manufaktur. 

E. Jadwal Waktu PKL 

       Pelaksanaan PKL dilakukan oleh praktikan selama kurang lebih satu 

bulan, terhitung dari tanggal 16 Juli – 24 Agustus 2018. Waktu yang 

ditentukan oleh PT Ega Tekelindo Prima adalah hari Senin – Jumat pukul 

08.00 s.d 17.00. Dalam melaksanakan PKL mengacu kepada pedoman PKL 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, adapun tahapan-tahapan yang 

dilakukan praktikan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

       Tahap ini merupakan tahap awal sebelum melaksanakan PKL. Pada 

tahap ini, praktikan mencari informasi mengenai instansi atau perusahaan 

yang menerima mahasiswa untuk melaksanakan PKL di bulan Juli atau 

Agustus. Pencarian tempat PKL bisa dilakukan dengan cara menghubungi 

instansi atau perusahaan lewat telfon atau mendatangi langsung dan 

menemui bagian Human Resources Development bidang pendidikan dan 

pelatihan. Setelah menemukan tempat PKL yang sesuai dan memastikan 

mailto:egatek@rad.net.id
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bahwa instansi atau perusahaan tersebut menerima mahasiswa PKL selama 

bulan Juli atau Agustus, praktikan meminta surat pengantar dari bagian 

akademik Fakultas Ekonomi untuk diberikan kepada pihak BAAK UNJ 

untuk mendapatkan surat permohonan PKL. Setelah mendapatkan surat 

resmi dari BAAK UNJ, praktikan memberikan surat tersebut kepada 

bagian penerimaan PT Ega Tekelindo Prima dan langsung mendapatkan 

persetujuan untuk melaksanakan PKL. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 

kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 16 Juli – 24 Agustus 2018, 

dengan ketentuan jadwal operasional: 

Hari Masuk  : Senin – Jumat 

Waktu Kerja  : 08.00 – 17.00 

Waktu Istirahat : 12.00 – 13.00 

       Pada tanggal 16 Juli, praktikan datang pukul 08.00 untuk melakukan 

tahap pengenalan serta pembekalan pra- PKL. Praktikan diperkenalkan 

dengan beberapa karyawan yang bekerja di PT Ega Tekelindo Prima, 

setelah itu praktikan ditempatkan di bagian accounting yang terletak di 

lantai tiga. 

3. Tahap Penyusunan Laporan 

       Tahap penyusunan laporan PKL dilaksanakan selama bulan 

September – Oktober 2018. Penyusunan dimulai dengan mencari data-data 

yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan Pedoman Praktik Kerja 
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Lapangan FE UNJ. Selama penyusunan laporan, praktikan meminta 

bimbingan kepada dosen pembimbing yang telah ditetapkan. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah PT Ega Tekelindo Prima 

       EGA TEKELINDO PRIMA berdiri tahun 1985, bergerak dalam bidang 

produksi Panel Listrik Tegangan Rendah (Low Voltage) dan Tegangan 

Menengah (Medium Voltage), saat ini mempunyai areal seluas 15.000 m2 

sebagai pabrik di Kawasan Industri Jatake, Tangerang.  

       Berkat Kerja Keras serta usaha yang ulet PT. EGA TEKELINDO PRIMA 

telah berkembang menjadi Panel Maker yang handal dalam memenuhi setiap 

permintaan konsumen, baik swasta (seperti Highrise Building, Hotel, 

Apartemen, Office & Industri), maupun permintaan Instansi Pemerintah 

(seperti BUMN & PT. PLN Persero). 

       Setiap produk kami disertai dengan Dukungan Teknis, Supervisi, Testing 

& Commissioning serta jaminan Purna Jual yang dapat diandalkan, baik untuk 

Suku Cadang maupun Tenaga Teknik yang Professional. 

       Komitmen Manajemen dan sinergi dari semua departemen dalam 

memenuhi standar & komitmen untuk selalu memperbaiki sistem manajemen 

mutu, maka pada tahun 2009 PT. EGA TEKELINDO PRIMA berhasil 
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mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2008, Sertifikat ISO 14000:2004 dan 

Sertifikat OHSAS 18001:2007 pada tahun 2014.1 

B. Visi dan Misi PT Ega Tekelindo Prima 

Visi 

Menjadi perusahaan produksi panel yang handal dalam memenuhi setiap 

permintaan konsumen, baik swasta maupun Instansi Pemerintah. 

Misi 

a. Secara berkesinambungan menyediakan produk yang berkualitas tinggi 

serta memenuhi kebutuhan pelanggan melalui program pemasaran yang 

terbaik. 

b. Memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan pengiriman yang tepat 

waktu dan pelayanan teknisi terbaik. 

C. Struktur Organisasi PT Ega Tekelindo Prima 

       PT Ega Tekelindo Prima memiliki struktur organisasi yang sangat 

sederhana. Berikut adalah beberapa posisi penting pada struktur organisasi PT 

Ega Tekelindo Prima: 

1. Presiden Komisaris 

a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan di PT. Ega 

Tekelindo Prima 

b. Memberikan nasihat, tanggapan dan/atau persetujuan untuk kebijakan 

pada PT. Ega Tekelindo 

                                                           
1 Asosiasi Produsen Peralatan Listrik Indonesia (appi-electric.co.id) diakses pada 22 Oktober 2018 
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2. Presiden Direktur  

a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan  

perusahaan  

b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala  

bagian (manajer)  

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan  

d. Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan misi 

perusahaan  

2. Direktur 

a. Mengepalai segala kegiatan perusahaan. 

b. Mengambil segala keputusan demi kelangsungan perusahaan. 

c. Menandatangani segala kontrak perjanjian kerja sama maupun 

kontrak– kontrak penting lainnya. 

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. 

3. Sekretaris 

a. Menangani administrasi (arsip/surat) fiskal perusahaan 

b. Mengatur agenda pimpinan 

c. Membuat jadwal rapat pimpinan 

4. Manajer Estimasi 

a. Membuat perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

b. Memberikan sistematika harga kepada pimpinan. 

c. Menetapkan spesifikasi pekerjaan yang diterima. 
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5. Manajer Marketing 

a. Melakukan perencanaan strategi pemasaran. 

b. Menciptakan kerja sama yang baik dengan konsumen. 

c. Melakukan pengendalian terhadap rencana-rencana yang telah disusun. 

6. Manajer Keuangan/Accounting 

a. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi maupun 

pembelanjaan. 

b. Menjalankan dan mengoperasikan roda kehidupan perusahaan secara 

efisien. 

c. Sebagai penghubung antara perusahaan dengan pasar uang. 

d. Merencanakan strategi akunting perusahaan secara tepat sesuai strategi 

bisnis perusahaan. 

e. Mengevaluasi dan menganalisa implementasi sistem akunting 

perusahaan. 

7. Manajer Purchasing 

a. Mencari dan menganalisa calon supplier yang sesuai dengan material 

yang dibutuhkan. 

b. Melakukan negosiasi harga sesuai standar kualitas material. 

c. Melakukan koordinasi dengan pihak supplier mengenai kelengkapan 

dokumen. 

d. Bersedia melakukan pembelian dilapangan/ keluar kantor. 

8. Manajer Over Handling Project (OHP) 

a. Membuat Surat Jalan (DO) terkait barang yang keluar. 
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b. Memastikan barang yang terkirim sesuai dengan barang yang dipesan. 

c. Mengontrol operasional proyek sehingga proyek berjalan sesuai 

rencana. 

D. Kegiatan Umum PT Ega Tekelindo Prima 

       PT Ega Tekelindo Prima adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

penyedia panel listrik tegangan rendah dan tegangan menengah. Kegiatan 

yang dilakukan oleh PT Ega Tekelindo Prima yaitu membuat dan memasarkan 

produk panel sesuai dengan permintaan konsumen. Target pasar yang menjadi 

tujuan adalah proyek-proyek perusahaan swasta (hotel, apartemen, mall, dll) 

maupun instansi pemerintah (PLN). 

       Saat ini, PT Ega Tekelindo Prima telah menjadi salah satu pemain 

terkemuka di industri dan telah mendapatkan reputasi sebagai produsen 

switchboards listrik berkualitas tinggi untuk operasi tegangan rendah dan 

menengah. PT Ega Tekelindo Prima berkomitmen untuk menyediakan solusi 

listrik ekstensif yang sepenuhnya sesuai dengan persyaratan ketat standar 

internasional. 

       PT Ega Tekelindo Prima telah berkolaborasi bersama dengan perusahaan 

listrik terkemuka di dunia, seperti Schneider, ABB, dan Lembaga Sertifikasi 

ISO. Banyak perusahaan di Indonesia telah mempercayakan proyek solusi 

listrik mereka kepada PT Ega Tekelindo Prima.  
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       Lonjakan pembangunan nasional dalam dekade terakhir telah 

meningkatkan permintaan listrik di masyarakat industri saat ini. Dengan 

demikian, PT Ega Tekelindo Prima menyediakan teknologi canggih dan solusi 

terintegrasi dalam teknik elektro untuk mengimbangi permintaan. Berbekal 

pengalaman bertahun-tahun di lapangan, PT Ega Tekelindo Prima siap 

melayani perusahaan industri dan utilitas di seluruh Indonesia. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

       Dalam melaksanakan kegiatan PKL di PT Ega Tekelindo Prima, praktikan 

ditempatkan pada bagian accounting sesuai dengan prodi praktikan yaitu 

Pendidikan Akuntansi. Pada dasarnya dibagian accounting ini deskripsi 

pekerjaannya cukup kompleks karena mencakup budgeting, pencatatan, 

pelaporan, dan auditing. Namun, pada saat melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan, praktikan hanya berfokus pada lima pekerjaan saja, yaitu: 

1. Analisis pembayaran utang kepada supplier 

2. Membuat bukti kas masuk dan keluar 

3. Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

4. Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen transaksi 

perusahaan 

5. Merekap data packing list Jimatek (pengujian panel) 

B. Pelaksanaan Kerja 

       Praktik Kerja Lapangan dimulai oleh praktikan di PT Ega Tekelindo 

Prima hari Senin, 16 Juli 2018 dan berakhir pada hari Jum’at, 22 Agustus 

2018. Dalam melaksanakan kegiatan PKL, praktikan mendapat bimbingan 

teknis dan sedikit penjelasan teori dari Ibu Lina selaku Manajer 
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Keuangan/Manajer Accounting tentang pekerjaan yang akan dilakukan oleh 

praktikan. 

       Berikut ini merupakan tugas-tugas yang dilakukan praktikan selama PKL 

dalam waktu kurang lebih satu bulan di PT Ega Tekelindo Prima: 

1. Analisis pembayaran utang kepada supplier 

Kegiatan analisis pembayaran utang kepada supplier dilakukan untuk 

mengetahui berapa jumlah utang yang akan dibayarkan kepada supplier 

selama satu pekan ke depan. Cara melakukan kegiatan ini adalah dengan 

menunggu keputusan dari Direktur mengenai jumlah uang yang akan 

digunakan untuk membayar utang. Selanjutnya, pihak accounting 

mencoba untuk menganalisis utang dengan cara melihat umur utang dan 

besarnya jumlah utang. Utang yang sudah jatuh tempo bahkan melewati 

jatuh tempo akan dipilih untuk dimasukkan ke dalam daftar utang yang 

akan dibayar. Setelah itu, daftar yang sudah dibuat akan diberikan kepada 

Direktur untuk mendapatkan persetujuan. 

2. Membuat bukti kas terima/masuk dan keluar 

       Bukti kas masuk dan keluar dibuat dengan cara melihat 

dokumen/bukti fisik dari transaksi yang melibatkan kas pada kegiatan 

perusahaan baik kas yang masuk maupun kas yang keluar. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat bukti kas terima/masuk 

dan keluar adalah sebagai berikut. 

a. Langkah awal yang dilakukan dalam membuat bukti kas terima/masuk 

dan keluar adalah menulis No. dengan format BKT/...(nomor 
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b. urut)/POC/18 untuk bukti kas terima/masuk dan BKK/...(nomor 

urut)/POC/18 untuk bukti kas keluar. 

c. Selanjutnya menulis tanggal diterimanya bukti transaksi tersebut oleh 

bagian accounting pada kolom Tgl. 

d. Lalu menulis uraian yang berisikan nomor PO (Purchase Order) 

e. Langkah terakhir adalah menulis jumlah yang tertera di dalam bukti 

transaksi 

 

Gambar III.1 Bukti Kas Terima 

Sumber: data diolah oleh penulis 

 

3. Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order  

       Bukti fisik purchase order yang didapat dari bagian purchasing akan 

di rekapitulasi di spreadsheet yang di dalamnya terdapat beberapa kolom 
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seperti kolom Tanggal, No. Check, No. PO, dan Jumlah (Rp). Cara 

pengerjaannya adalah dengan cara memasukkan data-data yang terdapat di 

purcahse order ke dalam kolom-kolom yang sudah tersedia di 

spreadsheet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.2 Purchase Order 

Sumber: data diolah oleh penulis 

 

4. Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen transaksi 

perusahaan 

        Tujuan pekerjaan ini adalah untuk merapihkan dokumen-dokumen 

sesuai dengan nomor invoice/faktur. Pekerjaan ini dilakukan dengan cara: 
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a. Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen transaksi 

perusahaan seperti faktur penjualan (invoice), surat pemesanan barang 

(purchase order), surat jalan (delivery order) dan sales order. 

b. Mengurutkan dokumen-dokumen tersebut (faktur penjualan (invoice), 

surat pemesanan barang (purchase order), surat jalan (delivery order) 

dan sales order) berdasarkan tanggal dan nomor. Setelah itu 

dimasukan ke dalam masing-masing file ordner yang telah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3 Surat Jalan/Delivery Order 

Sumber: data diolah oleh penulis 
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5. Merekap data packing list Jimatek (pengujian panel) 

       Setiap panel yang sudah dibuat dan dipasang pada instansi atau 

perusahaan, akan mengalami proses Jimatek atau pengujian terhadap panel 

tersebut. Tidak semua panel mengalami proses jimatek, akan tetapi hanya 

beberapa saja dan sudah mewakili panel-panel yang lainnya. Setiap panel 

yang sudah menjalani proses jimatek akan dilakukan rekapitulasi data di 

spreadsheet yang dinamakan data packing list Jimatek (pengujian panel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar III.4 Surat Jalan untuk direkap di spreadsheet 

Sumber: data diolah oleh penulis 
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C. Kendala yang Dihadapi 

       Dalam sebuah pekerjaan, pasti terdapat kendala yang akan dihadapi. Hal 

tersebut dirasakan oleh praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL. 

Beberapa kendala yang dirasakan oleh praktikan selama proses Praktik Kerja 

Lapangan di PT Ega Tekelindo Prima, diantaranya adalah: 

a. Pengarsipan dokumen kurang tertata dengan baik 

       Penumpukan serta hilangnya dokumen-dokumen berupa 

faktur/invoice, surat jalan, bukti kas masuk dan keluar saat dibutuhkan 

kadang terjadi karena kurang baiknya penyimpanan dan penyusunan yang 

dilakukan untuk mengarsipkan dokumen tersebut. Kurangnya sumber daya 

manusia yang dapat melaksanakan pekerjaan untuk mengarsipkan 

dokumen juga menjadi penyebab lainnya, sehingga pekerjaan ini 

dikerjakan ketika ada mahasiswa atau pelajar yang melakukan PKL di PT. 

Ega Tekelindo Prima. 

b. Terbatasnya tempat untuk meletakkan dokumen yang sudah diarsipkan 

       Ketika masuk ke dalam ruangan untuk melakukan PKL, praktikan 

melihat banyak dokumen yang tidak tertata dengan baik, bahkan ada 

dokumen yang terletak di dalam kardus di lantai. Selain itu, juga terdapat 

outner yang digunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen yang 

terletak di dekat bangku tempat melakukan pekerjaan yang membuat tidak 

nyaman. Hal ini disebabkan karena ruangan kantor yang tidak cukup luas. 

Praktikan mengalami kebingungan untuk meletakkan dokumen yang 

sudah dirapihkan. 
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D. Cara Mengatasi Kendala 

Beberapa cara untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu: 

a. Pengarsipan dokumen kurang tertata dengan baik 

       Dokumen yang tersusun dengan baik dan rapih akan memudahkan 

pengguna dalam mencari dokumen yang sedang diperlukan. Cara untuk 

mengatasi kendala ini adalah dengan menerapkan manajemen kearsipan 

yang baik. Manajemen kearsipan adalah suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk pengawasan dalam pengelolaan dokumen agar suatu kegiatan dalam 

organisasi dapat berjalan dengan baik. Praktikan mencoba untuk 

merapihkan dokumen dengan mengurutkan berdasarkan nomor yang 

terdapat di dalam dokumen-dokumen tersebut agar ketika diperlukan akan 

mudah untuk didapakan. Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya disusun 

dan disimpan di dalam outner. 

b. Terbatasnya tempat untuk meletakkan dokumen yang sudah diarsipkan 

       Praktikan mencoba untuk memaksimalkan tempat yang ada dalam 

meletakkan outner yang berisikan dokumen-dokumen dengan baik dengan 

cara mencoba menyusun kembali dengan rapih outner yang masih dalam 

kondisi berantakan. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan oleh praktikan di  

PT Ega Tekelindo Prima yang beralamat di Jalan P Jayakarta, No. 141 BI E/4 

RT.8/RW.10 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. 

Praktikan  melaksanakan PKL selama kurang lebih satu bulan dan 

ditempatkan dibagian accounting. Pada saat pelaksanaan PKL, praktikan 

mendapatkan banyak pembelajaran dan pengalaman baru tentang dunia kerja 

yang sesungguhnya terutama pada bagian accounting. Selain itu, praktikan 

juga medapatkan masukan tentang bagaimana cara beradaptasi dengan orang-

orang di perusahaan yang tentunya sangat berbeda dengan di perkuliahan. 

Oleh karena itu, praktikan dapat menyimpulkan bahwa: 

a. Praktikan mendapatkan pengetahuan tentang prosedur dan tata cara 

bekerja di dunia kerja yang sesungguhnya 

b. Praktikan dapat lebih bertanggung jawab dan disiplin dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

c. Praktikan dapat mengetahui secara langsung penerapan mata kuliah 

Akuntansi dalam membuat bukti kas terima/masuk dan keluar 
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d. Praktikan dapat lebih kritis dalam berfikir ketika menemui sesuatu yang 

belum pernah diketahui sebelumnya 

B. Saran 

       Bedasarkan pengalaman praktikan dalam melaksanakan PKL, praktikan 

mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan 

PKL kedepannya agar lebih baik. Saran yang dapat diberikan oleh praktikan 

yaitu: 

a. Mahasiswa yang akan melaksanakan PKL sebaiknya berkomunikasi 

dengan mahasiswa lain yang sebelumnya pernah melaksanakan PKL untuk 

mencari informasi terkait tempat PKL dan apa saja yang harus 

dipersiapkan sebelum melaksanakan PKL 

b. Mahasiswa harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik agar 

mudah bersosialisasi dengan karyawan dan memahami pekerjaan yang 

diberikan serta dapat menjalin hubungan yang baik dengan karyawan di 

tempat PKL. 
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Lampiran 1 

Surat PKL dari PT Ega Tekelindo Prima 
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Lampiran 2 

Logo PT Ega Tekelindo Prima 

 

Sumber: http://egatek.com/ 
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Lampiran 3 

Struktur Organisasi PT Ega Tekelindo Prima 
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Lampiran 4 

Sertifikat telah menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 

Bukti Kas Keluar 
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Lampiran 6 

Tanda Terima Surat Jalan 
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Lampiran 7 

Jadwal Waktu PKL 
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Lampiran 8 

Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 9 

Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 10 

Daftar Aktivitas PKL 

Jadwal Kegiatan Harian Praktek Kerja Lapangan 

No. Tanggal Kegiatan 

1 16 Juli 2018 Perkenalan dengan seluruh staf accounting dan 

pimpinan Bagian Accounting 

Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 

transaksi perusahaan 

Menyusun dokumen-dokumen proyek perusahaan 

berdasarkan nama proyek dari urutan abjad 

2 17 Juli 2018 Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 

transaksi perusahaan 

3 18 Juli 2018 Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 

transaksi perusahaan 

Membuat bukti kas masuk dan keluar 

4 19 Juli 2018 Membuat bukti kas masuk dan keluar 

Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

5 20 Juli 2018 Membuat bukti kas masuk dan keluar 

Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

6 23 Juli 2018 Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 

transaksi perusahaan 

Membuat bukti kas masuk dan keluar 

7 24 Juli 2018 Menginput data pekerjaan perusahaan (TM/TR) 

Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

8 25 Juli 2018 Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

Merekap data packing list Jimatek (pengujian panel) 

9 26 Juli 2018 Merekap data packing list Jimatek (pengujian panel) 

Menginput laporan produksi cubicle ke dalam 

spreadsheet 
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10 27 Juli 2018 Mengecek nomor faktur di purchase order dengan list 

yang sudah disediakan 

Membuat bukti kas masuk dan keluar 

11 30 Juli 2018 Membuat anggaran pembayaran hutang perusahaan 

12 31 Juli 2018 Membuat anggaran pembayaran hutang perusahaan 

Merekap surat jalan bagian purchasing ke dalam 

spreadsheet 

13 1 Agustus 2018 Menginput data pekerjaan perusahaan (TM/TR) 

Mengecek nomor faktur di purchase order dengan list 

yang sudah disediakan 

14 2 Agustus 2018 Menyusun surat pemesanan barang (piurchase order) 

yang didapat dari bagian purchasing 

15 6 Agustus 2018 Menyusun surat pemesanan barang (piurchase order) 

yang didapat dari bagian purchasing 

16 7 Agustus 2018 Menyusun surat pemesanan barang (piurchase order) 

yang didapat dari bagian purchasing 

Merekap data packing list Jimatek (pengujian panel) 

17 8 Agustus 2018 Merekap surat jalan bagian purchasing ke dalam 

spreadsheet 

Membuat bukti kas masuk dan keluar 

18 9 Agustus 2018 Membuat bukti kas masuk dan keluar 

Menginput data pekerjaan perusahaan (TM/TR) 

19 10 Agustus 2018 Menginput data pekerjaan perusahaan (TM/TR) 

Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

20 13 Agustus 2018 Menyusun surat pemesanan barang (piurchase order) 

yang didapat dari bagian purchasing 

21 14 Agustus 2018 Menyusun surat pemesanan barang (piurchase order) 

yang didapat dari bagian purchasing 

22 15 Agustus 2018 Mengecek nomor faktur di purchase order dengan list 

yang sudah disediakan 
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23 16 Agustus 2018 Menginput data pekerjaan perusahaan (TM/TR) 

24 20 Agustus 2018 Merekap data packing list Jimatek (pengujian panel) 

25 21 Agustus 2018 Membuat bukti kas masuk dan keluar 

Merekap transaksi dari bukti fisik purchase order 

26 22 Agustus 2018 Menginput data pekerjaan perusahaan (TM/TR) 

Menyusun dan mengklasifikasikan dokumen-dokumen 

transaksi perusahaan 
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Lampiran 11 

Kartu Konsultasi Bimbingan 
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Lampiran 12 

Kartu Saran dan Perbaikan Laporan PKL  


