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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Bank Merupakan lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan 

dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

menerbitkan promes atau dikenal sebagai banknote. Bank konvensional hadir 

dengan menawarkan bermacam-macam kemudahan akan jasa keuangan, mulai 

dari penyimpanan uang sampai pemberian pinjaman. Bank juga menawarkan 

bermacam jasa pengkreditan dengan bermacam suku bunga ringan. Masyarakat 

mulai menyadari akan manfaat serta kemudahan dalam menggunakan jasa bank. 

Para pengusahapun mulai banyak yang melirik serta memanfaatkan jasa tersebut 

untuk keperluan modal maupun transaksi usahanya. Hal tersebut menyebabkan 

berkembangnya perekonomian perbankan dan persaingan yang sehat antar bank 

dalam menarik hati para nasabahnya. 

Zaman sekarang, rumah merupakan kebutuhan pokok setiap manusia. Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) merupakan suatu fasilitas kredit konsumtif yang 

diberikan oleh pihak bank kepada para nasabah yang ingin membeli atau 

memperbaiki rumah dan pembayarannya dilakukan secara angsuran berdasarkan 

jangka waktu dan bunga yang telah ditentukan. 

Guna melaksanakan serta menghidupkan penyelenggaraan sektor perumahan 

dalam suatu negara. Tentu di butuhkan suatu badan usaha untuk membangun 

sektor perumahan, demi memajukan peradaban masyarakat, PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk merupakan salah satu badan usaha milik negara yang 

bergerak di bidang perbankan di indonesia yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan menyalurkan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, sedangkan jasa-jasa 
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perbankan lainnya di berikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama 

perbankan. 

Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan pembeli 

membeli produk dan membanyarnya saat jatuh tempo dengan pemberian bunga 

yang telah di sepakati antara pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Sebagai 

sebuah perusahaan yang melayani jasa di bidang perbankan. PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk harus mempunyai sistem akuntansi yang baik, Terlebih lagi 

terhadap sistem akuntansi pemberian kredit pemilikan rumah yang di miliki PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tentu  harus memiliki sistem yang bagus 

karena jika Sistem Akuntansi yang dimiliki bagus, maka dalam proses pemberian 

kredit yang diperlukan untuk melayani berbagai kebutuhan perumahan hingga 

sampai ke tangan konsumen bisa berjalan dengan lancar. 

Sistem Akuntansi kredit pemilikan rumah yang ada pada PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk Surabaya mencakup semua kredit yang dibutuhkan terhadap 

berbagai layanan dari sejumlah produk yang disediakan oleh PT. Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk seperti layanan KPR BTN Sejahtera FLPP, KPR BTN 

Platinum. Dan layanan kredit lainnya seperti kredit agunan rumah, kredit ruko 

BTN, kredit bangun rumah. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis memutuskan untuk meneliti 

bagaimana Sistem Akuntansi pemberian kredit yang ada di PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan itu sendiri dilakukan 

sebagai salah satu proses dalam penyusunan laporan Tugas Akhir yang mana 

penyusunan laporan Tugas Akhir tersebut sesuai dengan kurikulum program studi 

Diploma III (D3) Akuntansi Universitas Airlangga. 

Menurut uraian yang telah disebutkan di atas, penulis mengambil Rumusan 

Masalah terkait Bagaimana Sistem Akuntansi untuk Proses kredit pemilikan 

rumah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Surabaya. Setelah menganalisis 

berbagai informasi yang didapatkan selama Praktik Kerja Lapangan, maka penulis 

memutuskan untuk mengambil judul Tugas Akhir sebagai laporan Praktik Kerja 
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Lapangan dengan judul “Analisis Sistem Akuntansi Pemberian Kredit 

pemilikan Rumah pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Surabaya”. 

1.2 Landasan Teori 

1.2.1 Pengertian Sistem 

Sistem berasal dari bahasa latin, yakni systema atau bahasa Yunani 

sustema yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang 

di hubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau sinergi. 

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang 

berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Berikut adalah 

definisi sistem yang di kemukakan oleh beberapa ahli: 

Menurut John Mc Manama (2010), “sistem adalah sebuah struktur 

konseptual yang tersusun dari fungsi-fungsi yang saling berhubungan yang 

bekerja sebagai suatu kesatuan organik untuk mencapai suatu hasil yang di 

inginkan secara efektif dan efisien”. Sedangkan menurut Mulyadi (2010:2), 

“sistem pada dasarnya adalah Sekelompok unsur yang erat berhubungan antara 

satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan 

tertentu”. 

Menurut Baridwan, (2010:182), “suatu kerangka dan prosedur-prosedur 

yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh, 

untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu perusahaan”. 

Sedangkan Menurut Diana dan Setiawati (2011:3), “sistem merupakan 

serangkain bagian yang saling tergantung dan berkerja sama untuk mencapai 

tujuan tertentu”. 

1.2.2 Pengertian Sistem Akuntansi 

Sistem akuntansi merupakan alat yang sangat penting bagi manajemen 

dalam merencanakan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan organisasi 
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perusahaan. Digunakan sebagai alat komunikasi untuk keperluan internal maupun 

keperluan eksternal perusahaan. 

 

Pengertian sistem akuntasi menurut Baridwan (2010:4), “adalah formulir-

formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, alat-alat yang digunakan unntuk 

mengola data mengenai usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk 

menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang diperlukan untuk 

manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak berkepentingan seperti 

pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk menilai hasil 

operasi”. Sedangkan menurut Reeve (2010:234), “yang diartikan sistem akuntansi 

adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan, 

mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah 

perusahan”. 

Menurut Gellinas Jr (2010:13-14),” a system is a set of independent 

elements that together accomplish specific objective, a system must be 

organitation, interrelationship, intergration, and central objective”. “Atau 

dengan kata lain diartikan bahwa sistem adalah seraikaian elemen yang 

independen yang secara bersama-sama menyelesaikan dengan jelas suatu tujuan, 

sistem haruslah terorganisir, mempunyai timbal balik, integrasi dan tujuannya 

terpusat atau jelas”. Sedangkan menurut Mulyadi (2010:3),”sistem akuntansi 

adalah organisasi formulir, catatan dan laporan sedemikian rupa yang di 

kordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang 

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”. 

1.2.3 Tujuan Sistem Akuntansi 

Tujuan sistem akuntansi menurut Baridwan (2010:38) mengatakan sistem 

akuntansi terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur dan alat-alat 

akuntansi yang digunakan untuk mengolah data. Dan mengenal suatu usaha 

kesalahan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam 

bentuk laporan-laporan yang di perlukan oleh manajemen untuk mengawasi 
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usaha-usahanya dan bagi pihak-pihak lain berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintahan untuk menilai hasil operasi, 

 

Menurut Hall (2011:18), mengatakan pada dasarnya tujuan disusunnya sistem 

akuntansi adalah: 

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan (stewardship) manajemen. 

Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur 

sumber daya perusahaan secara benar. Sistem menyediakan informasi tentang 

kegunaan daya ke pemakaian eksternal melalui laporan keuangan secara 

tradisional dan laporan-laporan yang diminta lainnya. Secara internal, pihak 

manajemen menerima inforrmasi kepengurusan dari berbagai laporan 

pertanggung jawaban. 

2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem akuntansi 

memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan 

tanggung jawab pengambilan keputusan. 

3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan hari demi hari. Sistem 

akuntansi menyediaakan informasi bagi personel operasi untuk membantu 

mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif. 

Menurut Mulyadi (2010:19-20), sistem akuntansi memiliki empat tujuan 

umum dalam dalam penyusunan yaitu: 

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru, baik 

mengenai mutu, ketetapan penyajian maupun struktur informasinya. 

2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada. 

3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, yaitu 

untuk memperbaiki tingkat kendalaan (realibility) informasi akuntansi dan 

untuk menyediaakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan 

perlindungan kekayaan perusahaan. 

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi 

 

. 
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1.2.4 Sistem Akuntansi Kredit 

Sistem akuntansi pemberian kredit terdapat dua metode melalui sistem 

informasi akuntansi manual dan komputerisasi. Sistem informasi akuntansi 

manual dibutuhkan banyak dokumen-dokumen karena menggunakan paper based. 

 

Menurut Mulyadi, (2010:201), dalam transaksi penjualan kredit jika order 

dari pelanggan telah dipenuhi oleh perusahaan, maka perusahaan memiliki 

piutang terhadap pelanggannya untuk jangka waktu tertentu. Jadi, inti dari 

penjualan kredit adalah transaksi penjualan membayar secara angsuran atau secara 

pelunasan piutang. 

Pemberian kredit adalah pemberian yang dilakukan dengan perjanjian 

dimana pembayaran dilakukan secara kredit. Pada saat di tetapkannya SP3K, 

Kreditur menerima pembayaran pertama sesuai kesepakatan. Sisanya dibayar 

dalam beberapa kali pembayaran. Serta melindungi kepentingan transaksi dari 

kemungkinan tidak ditepatinya kewajiban-kewajiban oleh pihak debitur maka 

terdapat perjanjian (kontrak) antara bank dan Debitur berikut ini: 

1. Perjanjian Kredit bersyarat dimana produk telah diserahkan, tetapi hak atas 

produk masih ditangan Bank sampai seluruh pembayarannya dilunasi. 

2. Pada saat perjanjian ditanda tangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, 

hak milik dapat diserah kan kepada debitur dengan menggadaikan atau 

menhipotikkan untuk bagian harga penjualan yang belum dibayar pada pihak 

Bank. 

3. Hak milik atas produk untuk sementara diserahakan pada suatau badan “trust” 

(trustee) sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran 

dilunasi oleh debitur baru trustee menyerahkan hak atas produk kepada debitur. 

Perjanjian semacam ini menggunakan akte kepercayaan 

4. Beli sewa,  dimana produk yang telah diserahkan kepada debitur dianggap 

disewakan kepada debitur sampai harga dalam bentuk kontrak telah dibayar 

lunas, baru sesudah itu hak milik perpindah kepada debitur. 
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1.2.4.1 Unsur Pemberian Kredit 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: 

1. Kepercayaan 

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi kerdit (perusahaan) bahwa 

kredit yang diberikan berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima 

kembali dimasa tertentu atau waktu jatuh tempo. kepercayaan ini diberikan oleh 

perusahaan, karena sebelum produk di serahkan perusahaan sudah melakuakan 

observasi kepada pembeli untuk mengetahui kemauan dan kemampuan untuk 

melunasi harga penjualan. 

2. Kesepakatan 

Kesepakatan lahir dari sebuah kepercayaan antara perusahaan dengan pembeli. 

Dengan kesepakatan yang bulat yang dimuat dalam suatu perjanjian dimana 

masing-masing pihak mentanda tanganni hak dan kewajiban masing-masing. 

3. Jangka waktu 

Setiap pemberian kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu 

untuk meunasi semua harga penjualan yang telah disepakati oleh masing–masing 

pihak dalam suatu perjanjian. 

4. Resiko  

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang 

diakibatkan pelanggan sengaja tidak mau melunasi dan juga bisa diakibatkan 

karena pelangan tidak disengaja mendapatkan musibah atau bencana. 

  

1.2.5 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah aturan atau ketentuan yang mengatur suatu tata cara 

pelaksanaan kegiatan yang memiliki tahapan-tahapan secara berurutan agar 

tercapainya tujuan yang telah di tetapkan sejak awal. Beberapa ahli di Indonesia 

mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari prosedur. Berikut ini 

merupakan beberapa pengertian dari prosedur menurut para ahli: 

Pengertian prosedur menurut Mulyadi (2010:5), “prosedur merupakan 

urutan kegiatan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam sebuah 

organisasi, dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi 
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perusahaan yang terjadi berulang-ulang”. Sedangkan menurut Zaki Baridwan 

(2009:30) “prosedur merupakan urutan-urutan pekerjaan kerani (clerical), 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, serta disusun 

untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi 

perusahaan yang terjadi”. 

 

1.2.6 Pengertian Sistem Pengendalian Internal 

Sistem pengendalian internal menurut Mulyadi (2010:163), berpendapat 

bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan 

ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, 

mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan 

mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Sedangkan menurut Romney 

dan Steinbart (2010:229), menyatakan pengertian sistem pengendalian internal 

sebagai berikut: “Internal control is the plan of organizations and the method of 

business use to safeguard assets, provide accurate and reliable information, 

promote and improve operational efficiency, and encourage adherence to 

prescribe the managerial policies”. 

 

Menurut Mardi (2011:59), pengendalian internal merupakan suatu sistem 

yang  meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran 

yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari 

segala arah. Menurut Diana dan Setiawati (2011:82-83), pengendalian internal 

adalah semua rencana organisasional, metode, dan pengukuran yang dipilih oleh 

suatu kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaan, mengecek keakuratan 

dan keandalan data akuntansi usaha tersebut. 

 

1.2.6.1 Unsur-Unsur Pengendalian Internal 

Menurut Mulyadi (2010:164-165), unsur pokok pengendalian internal 

dalam perusahaan adalah: 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. 
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Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab 

fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan 

kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan 

semua tahap suatu transaksi. 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan 

yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya. 

Setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang 

untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik 

akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan 

tingkat ketelitian dan keandalan (reliability) yang tinggi. Dengan demikian sistem 

otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. 

Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur 

pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak 

diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.  

Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam 

menciptakan praktik yang sehat adalah: 

a. Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus 

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang. 

b. Pemeriksaan mendadak (suprised auditi) 

Pemeriksaan mendadak dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu 

kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur. 

c. Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu 

orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar 

tercipta internal check yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. 

d. Perputaran jabatan (job rotating). 

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga 

independensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, 

sehingga persekongkolan di antara karyawan dapat dihindari. 

e. Secara periodik diadakan pencocokan fisik kekayaan dengan catatannya. 
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Untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan 

catatan akuntansinya, secara periodik harus diadakan pencocokan atau 

rekonsiliasi antara kekayaan fisik dengan catatan akuntansi yang bersangkutan 

dengan kekayaan tersebut.  

f. Pembentukan unit organisasi yang bertugas untuk mengecek efektivitas unsur-

unsur sistem pengendalian internal yang lain 

 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan dapat dipercaya, berbagai 

cara berikut ini dapat ditempuh: 

a. Seleksi calon karyawan berdasarkan persyaratan yang dituntut oleh 

pekerjaannya. 

Pendidikan karyawan selama menjadi karyawan perusahaan, sesuai dengan 

tuntutan perkembangan pekerjaaannya. 

1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapangan 

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Mengetahui penerapan teori sistem akuntansi pemberian Kredit dalam 

penghitungan, pengawasan, serta sistem akuntansi yang diterapkan pada Bank 

Tabungan Negara..  

2. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori di bangku kuliah dengan kerja 

nyata yang ada pada Bank Tabungan Negara.  

3. Untuk memberikan wawasan dan pengetahuan lebih bagi mahasiswa dalam 

berbagai aspek softskill seperti dalam kemampuan berkomunikasi dan 

bersosialisasi dengan rekan-rekan yang berada di Bank Tabungan Negara 

Cabang Surabaya sehingga mampu menjadi pengetahuan, ilmu, bekal, terjun 

di dunia kerja.  

4. Sebagai salah satu persyaratan Kelulusan akademik di Program Studi Diploma 

III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. 
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1.4 Manfaat Pratek Kerja Lapangan 

Penulis berharap hasil dari penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan 

ini membawa banyak manfaat bagi semua pihak, diantaranya: 

1. Bagi penulis:  

a. Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang sistem akuntansi kredit pada 

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

b. Mendapatkan pengalaman nyata untuk mengaplikasikan ilmu sistem akuntansi 

dalam dunia kerja secara nyata sebagai persiapan untuk terjun di dunia kerja.  

c. Mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan terkait sistem Kredit 

pemilikan Rumah serta bagaimana permasalahan tersebut bisa dipecahkan.  

e. Penulis bisa menyajikan suatu sumber yang nantinya diharapkan bisa dijadikan 

wacana keilmuan serta acuan kepada pihak yang berkepentingan dengan penulisan 

laporan praktek kerja lapangan ini.   

2. Bagi Almamater:  

a. Sebagai media pengembangan dan wawasan antara mahasiswa dengan 

perusahaan, secara khusus dapat meningkatkan keterampilan dan softskill serta 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang baik. 

b. sebagai pengenalan instansi pendidikan Universitas Airlangga khususnya 

program studi D3 Akuntansi pada perusahan PT Bank Tabungan Negara (persero) 

Tbk.   

c. Membantu mahasiswa dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan.  

d. Memberikan referensi lebih banyak dalam keilmuan akuntansi bagi ruang baca 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.   

 

 



12 
 

 

3.  Bagi Subyek PKL: 

 a. Sebagai media transfer ilmu dalam bidang ekonomi dan bisnis, khususnya 

akuntansi dan sistem akuntansi bagi kemajuan perusahaan yang bersangkutan.  

4. Bagi Pembaca:  

a. Sebagai bahan acuan dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang 

penerapan ilmu sistem informasi akuntansi di bidang pemberian Kredit.  

c. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada penulis yang diharapkan 

mampu memberikan acuan, penegtahuan dan wawasan dalam pelaksanaan 

kegiatan sejenis dan penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan yang akan 

datang. 

1.5 Rencana Kegiatan 

Praktek Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk, yang beralamatkan Jl. Pemuda No. 50, Surabaya. 

Waktu pelaksanan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dimulai pada tanggal 

3 Agustus 2015 sampai dengan 31 Agustus 2015. serta Penelitian dilaksanakan 

bersamaan dengan jadwal Praktik Kerja Lapangan. Bidang yang penulis ambil 

sebagai objek Laporan adalah Sistem Akuntansi dengan topik “Analisis Sistem  

Akuntansi Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Surabaya”. Jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

direncanakan disajikan pada tabel 1.1 
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Tabel 1.1 Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan Tahun 2015 

 

No Kegiatan Juli Agustus September Oktober Nopember Desember 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pembekalan 
PKL                 

        

2. 
Pengajuan 
Permohonan 
Ijin PKL 

                

        

3. Penyerahan 
Proposal PKL                 

        

4. Pelaksanaan 
PKL                 

        

5. 
Penentuan 
Dosen 
Pembimbing 

                

        

6. Penentuan 
Topik PKL                 

        

7. 
Penulisan dan 
Penyusunan  
Laporan PKL 

                
        

8. Revisi Dosen 
Pembimbing                 

        


