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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan
Perkembangan teknologi yang pesat sudah tidak dapat dihindari lagi
seiring berjalannya waktu. Teknologi sudah merambah ke berbagai macam
bidang dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, teknologi sudah menjadi
bagian dalam hidup kita dan sulit bagi kita untuk menghindari penggunaan
teknologi tersebut. Teknologi bertujuan untuk memudahkan dan memberikan
efisiensi terhadap aktivitas manusia. Efisiensi yang dimaksud adalah
kemudahan untuk berkomunikasi, menjangkau tempat-tempat yang jauh dan
sulit, dan sebagainya.
Transportasi merupakan teknologi yang memudahkan kita untuk
berkelana dan mencapai tempat tujuan. Beberapa jenis transportasi yang
dapat digunakan adalah transportasi darat, transportasi air, dan transportasi
udara. Ketiga jenis transportasi tersebut tentunya meningkatkan efisiensi
transport di Indonesia.
Dalam menghadapi persaingan dunia kerja yang saat ini begitu ketat,
maka pada umumnya setiap Universitas berlomba-lomba untuk menciptakan
lulusan yang berkualitas dan kompten yang nantinya akan dapat bersaing di
dunia kerja. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melaksanakan
Praktik Kerja Lapangan. Melalui Praktik Kerja Lapangan mahasiswa dapat
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mengetahui bentuk implementasi antara program pendidikan disaat kuliah
dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja
secara langsung didunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu.
Sehingga praktikan memperoleh gambaran yang lebih detail mengenai dunia
kerja sekaligus memberikan kesempatan mengaplikasikan teori dan praktik
di lapangan, mahasiswa menjalani program Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Sehingga mahasiswa pun siap terjun di dunia kerja setelah menyelesaikan
dunia kuliah.
Pada pelaksanaannya, praktikan memilih tempat PKL di PT. Whitesky
Aviation. PT. Whitesky Aviation merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang jasa aviasi yang memiliki spesialiasi di bidang charter flight.
Perusahaan ini memiliki beberapa jasa yang ditawarkan dan penambahan jasa
baru pada tahun 2018 mendatang. Praktikan memilih PT. Whitesky Aviation
sebagai tempat PKL karena ingin mengetahui dan menggali informasi lebih
lanjut akuntansi dibidang jasa pernerbangan, dengan harapan dapat mengenal
dan menimba pengalaman lebih jauh dalam dibidang akuntansi pada dunia
penerbangan/ aviasi atau perusahaan jasa lainnya. Karena untuk saat ini masih
jarang orang yang mengetahui penerapan akuntansi pada jasa penerbangan.
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan
Berikut ini merupakan maksud dan tujuan diadakannya Praktik Kerja
Lapangan, yaitu:
1. Maksud PKL, antara lain:
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a. Sebagai persyaratan kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan
pada Program Studi SI Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta;
b. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di
dunia kerja yang sesungguhnya;
c. Menggambarkan keadaan dunia kerja yang sebenarnya;
d. Menciptakan rasa professional, melatih rasa tanggung jawa, dan
menumbuhkan keahlian dalam diri sejak dini.
2. Tujuan PKL, antara lain:
a. Mendapatkan pengalaman dan pemahaman mengenai dunia kerja di
PT. Whitesky Aviation;
b. Sarana pengaplikasian ilmu bagi mahasiswa yang teorinya sudah
diterima di kampus;
c. Meningkatkan wawasan pengetahuan, kemampuan, pengalaman,
dan keteramilan mahasiswa;
d. Mendapatkan gambaran mengenai operasi perusahaan Whitesky
Aviation yang meliputi struktur manajemen dalam dunia aviasi,
khususnya pada bagian Finance pada Departemen Accounting.
e. Memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk bisa menjadi tenaga
kerja yang kompetitif dalam bersaing di dunia kerja.
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Dalam pelaksanaanya, PKL tidak hanya memberikan manfaat bagi
mahasiswa. Manfaat pelaksanaan PKL juga data dirasakan oleh perusahaan
dan perguruan tinggi. Kegunaan tersebut antara lain:
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)
a. Sarana pembanding ilmu yang dimiliki mahasiswa dan ilmu yang
diterapkan di dunia kerja;
b. Sarana untuk mengetahui kondisi nyata dunia kerja serta
dinamikanya;
c. Sarana belajar rasa tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan
kerja di dunia nyata; dan
d. Menambah wawasan dan pengalaman di dunia kerja sehingga
memiliki keterampilan lebih untuk memasuki dunia kerja.
e. Mengetahui bagaimana proses akuntansi dalam perusahaan jasa
khususnya pada dunia aviasi.
3. Bagi PT. Whitesky Aviation
a. Perusahaan

terbantu

dalam

menyelesaikan

tugas-tugas

operasionalnya;
b. Membuka wawasan baru terkait ilmu yang diaplikasikan dalam
perusahaan;
c. Sebagai sarana memberikan kriteria tenaga kerja yang dibutuhkan
dalam dunia kerja.
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d. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua
belah pihak.
4. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
a. Membina relasi yang lebih baik antara perguruan tinggi dengan
instansi terkait;
b. Membangun kerja sama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja
agar lulusan perguruan tinggi lebih dikenal oleh dunia kerja;
c. Sarana untuk mempersiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia
kerja;
d. Sarana untuk memperbaiki program pendidikan dalam upaya
menghasilkan

lulusan

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

perusahaan/lembaga.
D. Tempat Pelaksanaan PKL
Praktikan melaksanakan PKL di perusahaan yang bergerak pada bidang
Jasa Penerbangan. Perusahaan tersebut adalah:
Nama Perusahaan

: PT. Whitesky Aviation

Alamat

: Secure Buliding - Tower A 1st Floor
Jalan Raya Protokol Halim Perdanakusuma
Jakarta Timur 13610

Telepon

: 021-80890066

Faximile

: 021-80880655

Mail

: info@whiteskyaviation.co.id

Website

: www.whitesky.co.id
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Praktikan memilih PT. Whitesky Aviation sebagai tempat pelaksanaan
PKL karena ingin mengetahui lebih jauh tentang keuangan di preusahaan
jasa khususnya dalam dunia penerbangan/ aviasi, khususnya mengenai
penerapan akuntansi nya. Praktikan ditempatkan di Bagian Keuangan
Depatemen Accounting.
E. Jadwal dan Waktu PKL
1. Tahap Persiapan
Pada tahap persiapan PKL, Praktikan mulai dengan mengurus surat
pengantar ke Gedung R dan BAAK. Kemudian Praktikan mengajukan surat
lamaran PKL ke PT. Whitesky Aviation pada tanggal 3 Juli 2017. Setelah
surat balasan di terima pada tanggal 12 Juli 2017. Pada tanggal 17 Juli 2017,
praktikan masuk hanya untuk membahas kontrak kerja oleh Human Capital
and General Affairs Manager. Praktikan diinformasikan bahwa pelaksanaan
PKL di PT. Whitesky Aviation dilakukan tanpa balas jasa berupa materi dan
ditanyakan kesediaannya terkait keadaan tersebut. Praktikan diterima PKL
di Bagian Finance Departemen Accounting. Subbagian tempat Praktikan
melaksanakan PKL diberitahukan pada saat hari kedua Praktikan
melaksanakan PKL.
2. Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan PKL di PT. Whitesky Aviation dimulai pada 17 Juli
2017 hingga 8 September 2017. Waktu mulai PKL berbeda antara yang
tertera pada surat pengajuan ke perusahaan dengan waktu pelaksanaan
sesungguhnya. Pada surat pengajuan tertera mulai tanggal 10 Juli 2017
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sampai 6 September 2017. Hal itu di karenakan surat balasan yang diterima
pada tanggal 12 Juli 2017. Jam kerja Praktikan dimulai pada pukul 8.30
hingga 17.30 dengan jam istirahat pada pukul 12.00 hingga 13.00 pada hari
Senin sampai Kamis. Sedangkan pada hari Jumat, jam kerja Praktikan
dimulai pada pukul 08.30 hingga pukul 17.30 dengan jam istirahat pukul
11.30 hingga 13.30.
3. Tahap Pelaporan
Penulisan laporan ini dimulai setelah Praktikan menyelesaikan PKL.
Laporan ini disusun dengan tujuan melengkapi persyaratan kelulusan mata
kuliah PKL serta Program Studi Strata I Akuntansi, Fakultas Ekonomi UNJ.
Praktikan memulainya dengan mengumpulkan data berupa berkas-berkas
yang dibutuhkan untuk menyusun dan menyempurkanan laporan PKL. Data
tersebut kemudian diolah dan disusun menjadi sebuah laporan PKL.

