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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Era globalisasi adalah era dimana segala proses kehidupan sudah dapat 

diakses secara mendunia. Proses mendunia ini terjadi di berbagai bidang atau 

aspek kehidupan manusia. Bidang bidang yang terlibat dalam proses ini adalah 

bidang politik, sosial, teknologi, agama, dan terutama sekali globalisasi di 

bidang ekonomi. Ketika globaliasasi di bidang ekonomi terjadi, maka batas 

batas kegiatan ekonomi suatu negara sudah tidak berpengaruh lagi bahkan 

keterkaitan ekonomi nasional dan international akan semakin erat.  

       Semenjak akhir tahun 2015, setiap masyarakat di seluruh kawasan Asia 

Tenggara dihadapkan pada persaingan pasar tunggal yang diistilahkan dengan 

sebutan Masyarakat Ekonomi Asean. Masyarakat Ekonomi Asean merupakan 

terbukanya arus perdagangan barang dan jasa antar satu negara dengan negara 

lain. Tidak hanya  itu MEA juga membuka arus pasar tenaga kerja profesional, 

seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya, sehingga saat ini setiap tenaga 

kerja asing dapat memiliki porsi dan hak yang sama dengan tenaga kerja dalam 

negeri. 
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       Indonesia merupakan satu dari sepuluh negara yang terlibat dalam 

keanggotaan MEA.Keterlibatan Indonesia dalam MEA mengharuskan setiap 

warga Indonesia untuk siap bersaing dengan seluruh warga di Asia Tenggara. 

Agar tidak tergerus dalam persaingan antar negara ini, Indonesia harus 

memiliki kualitas sumber daya manusia yang terampil dan mampu bersaing. 

       Mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi adalah generasi terdidik dan masa 

depan suatu bangsa. Mahasiswa lulusan ini lah yang nantinya dapat 

menggerakan perekonomian negara apalagi dalam rangka era pasar bebas 

MEA.Akan tetapi kenyataannya banyak mahasiswa lulusan perguruan tinggi 

yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan dunia kerja secara nyata. 

Hal ini disebabkan minimnya pengalaman mahasiswa dalam mempraktikan 

ilmu ilmu yang telah didapatkannya. 

       Menurut KBBI, 2001:785 praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa 

yang disebut di dalam teori. Dengan metode pengalaman lagsung (First-hand 

experience) mahasiswa dapat mempelajari seluk beluk dan gambaran akan 

dunia kerja yang lebih nyata. Hal ini sangat sesuai dengan pendapat Bruner 

yang menyatakan bahwa seseorang yang belajar dengan pola inaktif melalui 

perbuatan (learning by doing) akan dapat mentransfer ilmu pengetahuan yang 

dmilikinya pada berbagai situasi Tresna Sastrawijaya, 1998:17. Oleh karena itu, 

mahasiswa perlu menyelaraskan kemampuan yang dimiliki dengan ilmu 

pengetahuan tersebut dengan program Praktik Kerja Lapangan. 
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       Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang berada di jantung kota Jakarta, 

Universitas Negeri Jakarta dituntut untuk memiliki lulusan lulusan yang 

berkualitas, berdaya saing serta unggul dari segi akademik maupun non 

akademik. Maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

menyelenggarakan program Praktik Kerja Lapangan. Praktik Kerja Lapangan 

merupakan sarana yang tepat bagi mahasiswa untuk mempraktikkan teori teori 

yang diterima kedalam dunia kerja yang sebenarnya. Universitas Negeri Jakarta 

telah menetapkan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswanya untuk 

mengikuti program PKL sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana, 

dengan demikian Universitas Negeri Jakarta dapat mencetak lulusan yang 

berkualitas dan siap bersaing di dalam dunia kerja.  

       Untuk menuntaskan kewajiban praktikan sebagai mahasiswa S1 Akuntansi 

Universitas Negeri Jakarta, praktikan telah menyelesaikan mata kuliah Praktik 

Kerja Lapangan yang berbobot 2 SKS.Adapun tempat yang dipilih oleh 

praktikan adalah PT Aetra Air Jakarta.PT Aetra Air Jakarta adalah perusahaan 

swasta yang bergerak dibidang penyaluran air bersih.Wilayah operasional PT 

Aetra Air Jakarta meliputi seluruh wilayah Jakarta Timur, sebagian wilayah 

Jakarta Utara dan sebagian wilayah Jakarta Pusat.PT Aetra Air Jakarta 

berkantor pusat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lantai 2, Jalan Boulevar 

Kelapa Gading LA3 no. 1, Jakarta Utara, 14240.Praktikan berkesempatan untuk 

melaksanakan kegiatan PKL selama 40 hari kerja dan ditempatkan pada 

departemen Accounting and Tax. 
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B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang 

telah dirancang oleh Universitas Negeri Jakarta, memiliki maksud sebagai 

berikut: 

1. Memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi di Program Studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Jakarta; 

2. Memperoleh gambaran atas implementasi dari teori teori yang didapat 

selama proses perkuliahan; 

3. Mempelajari siklus akuntansi dari perusahaan atau instansi yang 

dipilih. 

Sedangkan Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Melatih kemampuan mahasiswa untuk beradaptasi dengan lingkungan 

kerja yang notabenenya berbeda dengan lingkungan perkuliahan; 

2. Mengasah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi perusahaan sehari hari; 

3. Mengasah softskill seperti kemampuan bekerja sama didalam tim, 

kemampuan berkomunikasi antar karyawan dan manajemen waktu 

dalam bekerja; 

4. Melatih disiplin dan tanggung jawab atas setiap tugas yang 

diamanahkan. 
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C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan 

       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik bagi praktikan, perusahaan atau instansi terkait serta bagi Universitas 

Negeri Jakarta. Adapun manfaat Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi praktikan: 

a. Praktikan dapat memperoleh pengalaman serta wawasan untuk 

mengimplementasikan ilmu akuntansi yang didapat selama masa 

perkulihan dengan  dunia kerja sesungguhnya; 

b. Melatih manajemen waktu, kedisiplinan serta tanggung jawab 

praktikan atas setiap pekerjaan yang diberikan; 

c. Membuka wawasan praktikan mengenai dunia kerja sehingga 

praktikan tahu apa yang dibutuhkan agar bisa bertahan di dunia 

kerja; 

d. Menambah relasi praktikan di dunia kerja. 

2. Bagi Universitas Negeri Jakarta: 

a. Membangun hubungan baik antara Universitas Negeri Jakarta 

dengan instansi/ perusahaan terkait; 

b. Universitas Negeri Jakarta mempunyai data dan informasi 

tambahan tentang perusahaan yang dapat dijadikan sebagai 

database kemitraan; 
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c. Universitas Negeri Jakarta mempunyai bahan referensi yang 

dapat dijadikan sebagai studi kasus dalam proses pembelajaran. 

3. Manfaat bagi PT Aetra Air Jakarta 

a. PT Aetra Air Jakarta turut berpartisipasi pada program 

pemerintah sesuai dengan keputusan Mendikbud No. 

080/U/1993 perihal program Praktik Kerja Lapangan; 

b. PT Aetra Air Jakarta berkesempatan untuk berkontribusi dalam 

upaya pengembangan dunia pendidikan; 

c. PT Aetra Air Jakarta dapat memanfaatkan tenaga terdidik untuk 

kegiatan operational perusahaan sehari hari. 

 

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

       Berikut adalah informasi terkait tempat praktikan melaksanakan kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan: 

Nama Perusahaan: PT Aetra Air Jakarta 

  Alamat: Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lantai 2, Jalan 

Boulevar Kelapa Gading LA3 no. 1, Jakarta Utara, 

14240. 

Telepon:  (021) 2938 5757 

Fax:  (021) 2938 5755 

Divisi:  Accounting dan Tax 
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       Alasan praktikan memilih instansi tersebut karena Universitas Negeri 

Jakarta berlokasi di Jakarta Timur termasuk kedalam wilayah operational PT 

Aetra Air Jakarta,selain itu Universitas Negeri Jakarta merupakan pelanggan 

dari PT Aetra Air Jakarta sehingga akan lebih menarik untuk dikaji lebih dalam 

 

E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Aetra Air Jakarta 

selama empat puluh hari kerja (dikurangi hari libur nasional pada tanggal 17 

Agustus dan 1 September 2017) yaitu mulai tanggal 17 Juli 2017 hingga 8 

September 2017. Praktikan tidak dapat menggantikan dua hari libur tersebut 

karena masa kerja di PT Aetra Air Jakarta harus sesuai kontrak yang telah 

disepakati oleh pihak praktikan dan pihak perusahaan. Dalam melaksanakan 

kegiatan PKL, praktikan membagi kedalam tiga tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

       Pada awal bulan Maret 2017, praktikan mencari informasi seputar 

PT Aetra Air Jakarta. Tanggal 14 Maret 2017 praktikan mendapat 

informasi bahwa PT Aetra Air Jakarta dapat menerima lowongan PKL 

bagi mahasiswa pada bagian Accounting and Tax. Mengetahui hal 

tersebut praktikan segera membuat surat permohonan pengajuan PKL 

ke Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) 

Universitas Negeri Jakarta. Praktikan kemudian mengajukan surat 

permohonan PKL tersebut kepada PT Aetra Air Jakarta tertuju pada 
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divisi Human Capital yang berlokasi di Menara Satu Sentra Kelapa 

Gading Lt 2, Jalan Bulevar Kelapa Gading LA 3 No. 1 Jakarta 14240.  

Awal bulan Mei, praktikan mendapat kabar bahwa praktikan dapat 

memulai kegiatan Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 17 Juli 

hingga 8 September. Tanggal 3 Juli 2017 praktikan resmi 

menandatangani kontrak kerja dengan PT Aetra Air Jakarta. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Kegiatan PKL dimulai pada hari senin, 17 Juli 2017.Praktikan 

ditempatkan di divisi accounting and tax. Kegiatan PKL dilaksanakan 

sesuai jam kerja karyawan yaitu pada hari Senin sampai Jumat pukul 

07.30 – 16.30 dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 untuk hari 

Senin sampai Kamis dan pukul 11.30 – 13.30 WIB untuk hari Jumat 

3. Tahap Pelaporan 

       Laporan PKL mulai disusun oleh praktikan semenjak praktikan 

selesai melaksanakan kegiatan PKL yaitu pada tanggal 8 September 

2017. Dalam penyusunan laporan ini praktikan telah mengumpulkan 

data data yang dibutuhkan selama kegiatan PKL berlangsung. Laporan 

ini disusun oleh praktikan dibantu oleh karyawan PT Aetra Air Jakarta 

khususnya bagian Finance dan Human Capital serta praktikan 

dibimbing oleh seorang dosen pembimbing. 


