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BAB IV 

KESIMPULAN 

B. Kesimpulan 

       Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sebuah program nyata 

yang dilaksanakan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk mencetak lulusan 

lulusan yang berkualitas, berdaya saing serta unggul dari segi akademik 

maupun non akademik.Praktik Kerja Lapangan merupakan sarana yang tepat 

untuk mempraktikkan teori teori yang diterima kedalam dunia kerja yang 

sebenarnya. 

       Selama melakukan PKL di PT Aetra Air Jakarta, praktikan memperoleh 

gambaran nyata mengenai lingkungan kerja sebenarnya. Adapun hal hal yang 

dapat praktikan simpulkan selama kegiatan PKL ini, antara lain: 

1. Kegiatan PKL dapat memberikan pengalaman, pengetahuan dan 

wawasan baru bagi praktikan dalam mengenal dunia kerja secara 

nyata. Sehingga praktikan dapat mempersiapkan diri sebelum akhirnya 

terjun ke dunia kerja nantinya; 

2. Praktikan dapat mengetahui dan memahami proses pembayaran atas 

tagihan pembelian barang dan jasa di perusahaan; 

3. Praktikan dapat mengetahui dan memahami penerapan atas pajak pph 

23 dan pph 21 sesuai dengan tarif pajak yang telah ditetapkan; 
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4. Praktikan dapat mengetahui dan terjun langsung dalam proses 

perhitungan persediaan fisik perusahaan. 

 

C. Saran 

       Berdasarkan pengalaman praktikan selama kurang lebih dua bulan 

melaksanakan kegiatan PKL di PT Aetra Air Jakarta, terdapat beberapa hal 

yang harus diperhatikan oleh beberapa pihak terkait untuk dijadikan masukan 

atau saran. Saran saran ini perlu diperhatikan  agar proses PKL kedepannya 

dapat berjalan dengan lebih baik. Adapun saran saran yang dapat praktikan 

berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa harus memiliki manajemen waktu, kedisiplinan serta 

tanggung jawab yang baik agar kelak menjadi lulusan yang dapat 

dengan mudah diterima di dunia kerja; 

b. Mahasiswa harus mengasah kemampuan berkomunikasi dengan 

orang lain sehingga dapat meminimalisir adanya 

kesalahpahaman yang dapat terjadi; 

c. Mahasiswa harus terus mengasah diri agar memiliki 

keterampilan lebih yang relevan dengan pekerjaannya kelak, hal 

ini menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam memasuki dunia 

kerja. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi  

a. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat 

memberikan pengarahan kepada mahasiswa sebelum kegiatan 

PKL dilaksanakan, agar mahasiswa memiliki gambaran 

mengenai PKL; 

b. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta diharapkan dapat 

menjalin kerjasama dengan entitas dan instansi untuk 

mendukung mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan PKL. 

3. Bagi PT Aetra Air Jakarta 

a. PT Aetra Air Jakarta diharapkan dapat memberikan job 

description kepada mahasiswa PKL agar mahasiswa dapat 

mengetahui kegiatan mereka selama melaksanakan PKL; 

b. PT Aetra Air Jakarta diharapkan dapat terus menjalin kerjasama 

dengan Universitas Negeri Jakarta guna memudahkan 

mahasiswa selanjutnya untuk melaksanakan PKL di perusahaan 

tersebut. 

 

 

 

 


