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BAB IV 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

       Selama pelaksanaan PKL di PT. Whitesky Aviation, praktikan 

dituntut untuk memahami alur kerja yang ada di PT. Whitesky Aviation 

dengan kerja cepat dan teliti dan tentu tetap mengedepankan sikap-sikap 

yang baik dan ramah kepada semua karyawan di PT. Whitesky Aviation. 

       Berdasarkan pengalaman praktikan, praktikan dapat mengambil 

kesimpulan bahwa :  

1. Selama pelaksanaan PKL, praktikan mengetahui alur kerja suatu 

kegiatan seperti input petty cash yang dimulai dari proses masukan 

seperti diberikan bukti pembayaran, kemudian di proses dengan 

mengcek masing-masing bukti pembayaran hingga menghasilkan 

keluaran berupa total biaya yang dianggarkan dengan realisasinya 

2. Praktikan juga mengetahui alur kerja dari input cost recapitulation 

yang dimulai dari pengelompokan bagian biaya operasional kemudian 

memasukan kedalam Microsoft Excel dengan pengenaan tarif pajak 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

3. Praktikan dapat mengetahui seluruh biaya apa saja yang dikeluarkan 

perusahaan dari kegiatan yang dilakukan dengan costumer sehingga 

mengahasilkan biaya entertainment. Kemudian biaya tersebut dapat 

dikurangi pajaknya apabila memliki daftar nominatif. 
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4. Praktikan dapat mengetahui cara menyusun dokumen yang rapih 

sehingga memudahkan pegawai lain apabila ingin menggunakan lagi 

dokumen tersebut. 

5. Praktikan dapat mengetahui bagaimana cara berkomunikasi yang baik 

dengan costumer sehingga bisa mendapatkan data yang diperlukan 

perusahaan. 

B. Saran  

       Berdasarkan PKL yang telah dilakukan oleh Praktikan, Prakikan 

memberikan beberapa masukan yang diharap dapat berguna bagi pihak-

pihak yang bersangkutan. Beberapa masukan tersebut adalah:  

1. Bagi Praktikan Lain  

a. Sebelum melaksanakan PKL, sebaiknya praktikan juga 

memperluas ilmu dan pengetahuan dibidangnya. Calon Praktikan 

juga dapat memelajari latar belakang institusi tempat PKL untuk 

mengetahui kerja dan fungsinya.  

b. Attitude perlu diperhatikan terhadap pekerjaan dan selalu berniat 

menjaga nama almamater Universitas Negeri Jakarta. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  

a. Perlunya pengarahan sebelum PKL, hal itu sangat penting 

didapatkan oleh mahasiswa yang hendak melaksanakan PKL. 

Sehingga mahasiswa tersebut tidak asal melalukan PKL akan 

tetapi mahasiswa juga mengerti mengenai apa saja hal-hal yang 

harus mereka lakukan selama PKL sehingga dapat lebih 
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berkualitas dan lebih kompeten dibanding mahasiswa universitas 

lain.  

b. Untuk tahun berikutnya, diharapkan jurusan akuntansi dapat 

mengatur waktu pelaksanaan sidang PKL yang berdekatan dengan 

waktu selesainya PKL. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga 

informasi-informasi selama PKL dapat Praktikan sebutkan secara 

baik dan benar.  

3. Bagi PT. Whitesky Aviation.  

a. Sebaiknya memberikan kesempatan kepada praktikan lain untuk 

menggunakan aplikasi yang ada di PT. Whitesky Aviation, karena 

praktikan juga ingin mengetahui hal yang belum pernah dilakukan 

seperti menggunakan aplkasi software suatu perusahaan. 

b. Terus meningkatkan kedisiplinan para pegawai yang bekerja di 

PT. Whitesky Aviation.  

c. Sebaiknya memberikan jobdesk yang jelas kepada praktikan yang 

melakukan PKL di PT. Whitesky Aviation, sehingga praktikan 

tidak bingung dan merasa apa yang dikerjakan berhubungan 

dengan apa yang dipejari di bangku perkuliahan.  


