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BAB IV 

PENUTUP 

 

IV.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab 

sebelumnya, maka diambil kesimpulan bahwa Prosedur atas Pembayaran Utang 

Pengisi Acara Pada PT. Net Mediatama Televisi, sebagaimana dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1. Pada PT Net Mediatama Televisi fungsi yang terkait adalah Fungsi divisi 

Talent Management, Fungsi departemen Budget Management Accounting 

(BMA), Fungsi departemen Accounting, Fungsi departemen Finance. 

2. Dalam proses pembayaran pada Pada PT Net Mediatama Televisi 

dibutuhkannya dokumen seperti dokumen surat kontrak, dokumen receipt 

voucher, daftar kehadiran, dokumen account payable, dokumen bukti potong 

pajak, dokumen payment voucher, dan receipt bank. 

3. Sistem yang digunakan perusahaan sudah sangat baik dengan mempunyai 

aplikasi Gamba yang mempermudah melakukan pekerjaan, sehingga penulis 

dapat memahami alur penggunaan aplikasi tersebut. 

4. Dengan terjun langsung dan ikut berpartisipasi pada departemen Budget 

Management Accounting, hal ini membuat penulis menjadi lebih memahami 

alur kerja BMA yang dimulai dari awal terkumpulnya dokumen menginput 

jurnal pada aplikasi Gamba hingga diberikan kepada pihak Finance untuk 

pembayaran utang pada pengisi acara, dan mengatur anggaran pemasukan dan 

pengeluaran pada PT. Net Mediatama Televisi agar tidak terjadi over-

budgeting. 

5. Penulis juga mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu pengetahuan. Jika di 

instansi perkuliahan kita mendapat teori, maka ketika magang, teori itu akan 

digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan suatu kegiatan (Praktek). Pada 

intinya, kegiatan Magang sangat berguna untuk mengembangkan apa yang 

diajarkan di perkuliahan. Kegiatan magang bisa disebut sebagai pelengkap 

dan proses pematangan atau pemantapan kelak saat sudah berkecimpung 

dalam dunia kerja. 
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IV.2 Saran 

Setelah kurang lebih selama 3 bulan kerja praktik melakukan pada perusahaan 

PT. Net Mediatama Televisi Penulis memberikan saran untuk pembaca yang akan 

melakukan kegiatan PKL, saran untuk instansi saya yaitu Universitas Pembangunan 

Nasional Veteran Jakarta, dan saran untuk PT. Net Mediatama Televisi. Supaya 

dapat berfungsi untuk bersama-sama membentuk kemajuan pada perusahaan 

maupun terhadap mahasiswa itu sendiri. 

1. Untuk pembaca yang akan melakukan kegiatan PKL 

a. Untuk teman-teman pembaca yang akan melakukan kegiatan PKL agar 

untuk mempersiapkan diri terhadap dunia kerja. Karena banyak sekali 

perbedaan antara perkuliahan dan ketika saat memulai bekerja. 

b. Untuk pembaca agar bersikap profesional  

2. Untuk Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

a. Untuk membagikan arahan dan panduan dari awal sebelum memilih 

tempat PKL agar mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk 

melaksanakan kegiatan PKL. 

b. Menjalin kerjasama dengan perusahaan ataupun indusrti yang lebih luas, 

sehingga dapat mempermudah mahasiswa untuk kegiatan PKL 

3. Bagi PT. Net Mediatama Televisi 

a. Agar ada regulasi yang jelas kepada peserta magang yang melaksakan 

kegiatan magang agar dimudahkan dalam mendapatkan data yang 

diinginkan untuk laporan PKL. 

b. Selalu menjalin komunikasi antara perusahaan dan pihak universitas 

terkait kerja magang PKL dapat terjalan dengan baik dan menjadi tinjauan 

intstansi dalam menjaring calon pekerja unggul. 
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