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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik softskill atau hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau instansi
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap kendala
atau masalah yang dihadapi selama PKL di instansi PT Andalas Citra Indotama
(Citra kredit) Bandarlampung.
Penempatan PKL pada PT Andalas Citra Indotama (Citra kredit) dibagi
menjadi beberapa bidang kerja yang berbeda yaitu di bidang admin account
receivable (aar) dan customer service. Penulis ditempatkan sebagai administrator
dan customer service. Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT Andalas Citra
Indotama (Citra kredit) Bandarlampung berlangsung selama 2 bulan yaitu dimulai
pada tanggal 10 Juli 2017 hingga 02 September 2017.
Masalah yang terjadi pada pelaksanaan PKL yaitu kesulitan dalam
melakukan percetakan karena tidak adanya sharing printer, kesulitan dalam
melakukan sharing data. Selain itu kesulitan dalam pencarian BPKB. Maka dari
masalah yang timbul dapat diatasi dengan beberapa cara yaitu mencari dan
menganalisa beberapa kesalahan yang ada seperti melakukan konfigurasi sharing
printer, dan pembuatan sistem tata letak BPKB untuk mempermudah pencarian
BPKB.
Selama melaksanakan praktik kerja lapangan mahasiswa mendapatkan ilmu
dan pengalaman bekerja pada dunia kerja yang sesungguhnya. Diharapkan ilmu dan
pengalaman yang telah di peroleh dapat diterapkan pada saat mahasiswa memasuki
dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang telah dipelajari.

Kata Kunci: PKL, LAN, sharing
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi

secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah atau kampus
dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja secara
langsung di dunia kerja untuk mencapai tingkat keahlian tertentu. Selain itu PKL
merupakan salah satu kegiatan akademik yang wajib diikuti oleh seluruh siswa atau
mahasiswa pada program studi tertentu.
Tempat PKL adalah perusahaan atau instansi yang bekerjasama dengan
sekolah atau kampus, dengan adanya PKL perusahaan atau instansi memperoleh
keuntungan diantaranya adalah perusahaan atau instansi mendapat bantuan tenaga
dari siswa atau mahasiswa yang melakukan praktik secara cuma-cuma, adanya
kerjasama atau hubungan baik antara sekolah atau kampus dengan perusahaan atau
instansi sehingga perusahaan atau instansi tersebut dikenal oleh kalangan akademis
dan dunia pendidikan.
PT Andalas Citra Indotama merupakan sebuat perusahaan yang bergerak
dibidang usaha perdagangan umum dan pembiayaan dana dengan BPKB sebagai
jaminannya yang beralamatkan di Jalan RA. Kartini No 4 Palapa Tanjung Karang
Pusat Bandar Lampung. Berdiri pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan akte notaris
no 11 notulis Diyana Winanti, S.H dengan surat keputusan tentang pengolahan
badan hukum perseroan menteri huku m dan hak asasi manusia republik indonesia
nomor.ahu-59737, ah 01. 01 tahun 2013.
Penggunaan komputer pada suatu perusahaan sangatlah penting mengingat
saat ini, perkembangan zaman sudah memasuki era yang sangat canggih serta serba
digital dan terkomputerisasi. Salah satu aplikasi yang digunakan pada perusahaan
adalah microsoft office guna membantu meringankan pekerjaan yang dilakukan
oleh karyawan.
Dalam kegiatan bisnisnya, dimana proses sistem kerja pada PT Andalas Citra
Indotama (Citra kredit) sudah terkoneksi dengan jaringan tetapi belum digunakan
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secara optimal seperti akan melakukan sharing printer dan sharing data. Selain itu,
pada penyimpanan BPKB masih belum terususun rapih sehingga karyawan harus
mecari satu persatu BPKB yang ada di loker. Melalui kegiatan Praktik Kerja
Lapangan ini, penulis mencoba membantu memberikan solusi atas permasalahan
yang ada di perusahaan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

1.2

Maksud dan Tujuan PKL
Maksud dari Praktik Kerja Lapangan yang penulis lakukan pada kegiatan

PKL antara lain:
1.

Melakukan Praktik Kerja sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

2.

Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada Praktik Kerja
Lapangan yang dilakukan penulis.

Tujuan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah:
1.

Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya didalam
dunia kerja dan masyarakat

2.

Memantapkan keterampilan mahasiswa yang diperoleh selama masa
perkuliahan

3.

Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam
bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun
langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya.

4.

Bertujuan untuk memperoleh wawasan terhadap ilmu-ilmu di tempat
praktik yang belum dikenal oleh mahasiswa.

1.3

Kegunaan PKL
1. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Mahasiswa, antara lain:
1. Melatih dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia
kerja yang sesungguhnya.
2. Memperoleh pengalaman dalam menghadapi suatu masalah pekerjaan
serta dapat meningkatkan kemampuan dalam menganalisa dan
menyelesaikan masalah yang dihadapi.
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3. Meningkatkan wawasan berorganisasi dan bersosialisasi dengan
ruang lingkup kerja.
2. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Universitas, antara lain:
1. Melalui

Praktik

Kerja

Lapangan

(PKL)

diharapkan

dapat

meningkatkan hubungan kemitraan dengan perusahaan.
2. Menciptakan calon tenaga kerja yang berkualitas dan siap untuk
memasuki dunia kerja yang sesungguhnya sesuai dengan ilmu yang
telah di dapatkan.
3. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) untuk Instansi atau perusahaan,
antara lain:
1. Memperoleh tenaga yang dapat membantu pekerjaan di Instasi atau
perusahaan dan tidak menutup kemungkinan mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan (PKL) dapat diangkat sebagai karyawan jika dinilai
memiliki kemampuan, prestasi, loyalitas dan disiplin kerja yang baik
dan sesuai dengan kriteria yang diharapkan
2. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya
manusia yang berkualitas.
3. Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan kinerja
sistem yang sudah berjalan di Instansi atau perusahaan.

1.4

Tempat PKL
Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis buat beralamat di jalan

RA. Kartini No 04 Palapa Tanjungkarang pusat Bandar Lampung. PT Andalas Citra
Indotama (Citra Kredit) merupakan perusahaan bergerak dalam bidang usaha
perdagangan umum dan pembiayaan (jual beli elektronik dan peminjaman dana
tunai dengan jaminan BPKB).
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Gambar 1.1 Kantor Cabang

1.5

Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL
Jadwal waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang wajib untuk

mahasiswa FTIK Universitas Teknokrat Indonesia dimulai pada semester ganjil
tahun ajaran 2017/2018, di tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan 02 September 2017,
setiap hari Senin sampai dengan Jum’at. Dengan jam kerja sebagai berikut:
1) Senin sampai dengan Jum’at pukul 08.00 s/d pukul 17.00
2) Sabtu pukul 08.00 s/d 14.00
3) Waktu istirahat pukul 12.00 s/d 13.00

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

2.1

Sejarah Perusahaan
PT Andalas Citra Indotama (Citra Kredit) merupakan anak perusahaan dari

PT Central Mandiri Indotama yang berkedudukan di provinsi banten tepat nya di
Komplek Perkantoran Green Mega Blok Cilegon.
PT Central Mandiri Indotama sebagai holding dari perusahaan PT Sinar Cipta
Karya Mandiri dengan Brand Image (merek dagang) sinar finance yang
berkedudukan di sempu serang banten dengan tiga post antara lain: Sinar Finance
Post kota Serang, Sinar Finance Post Ciruas dan Sinar Finance Post Padeglang.
PT Andalas Citra Indotama (Citra Kredit) berkedudukan di provinsi Lampung
tepat nya di Jl RA. Kartini No 4 Palapa Tanjung karang pusat Bandar Lampung. PT
Andalas Citra Indotama dengan Brand image CITRA KREDIT.
Citra Kredit berdiri pada tanggal 5 Agustus 2013 dengan akte notaris no 11
notulis Diyana Winanti, S.H dengan surat keputusan tentang pengolahan badan
hukum perseroan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor.
ahu-59737, ah 01. 01 tahun 2013.
PT Andalas Citra Indotama dengan merek dagang atau dengan brand image
CITRA kredit adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan
umum dan pembiayaan (jual beli elektronik dan pinjaman dana tunai dengan
jaminan BPKB).

2.2

Struktur Organisasi
Struktur organisasi yang ada pada PT Andalas Citra Indotama untuk

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, dibawah ini secara ringkas tugastugas dan tanggung jawab dari masing-masing posisi atau jabatan.
Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI
PT Andalas Citra Indotama (Citra Kredit)
Jalan R.A Kartini No 04 Palapa Tanjung Karang Pusat, Bandarlampung
Branch Manager
Sumirat

Staff ACC/HRD
Febtry Mariska P

Staff
AAR : Nitia P
EDP : Dewi N
CSO : Sophi k

SPVR
1.Kosdiransyah
2.Ediyansyah
nahari

Koord Coll
Amrullah

CMO

ARO

Collver

Collver

1.Intan
2.Yudi
3. Dede

Eka

Rimba

Herman

Eka
Rimba
Herman
Ket : Garis Komando
Garis Koordinasi -------------

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Citra Kredit Bandarlampung

2.3

Kegiatan Umum Perusahaan
Secara garis besar berdasarkan struktur organisasi, tugas dari masing-masing

bagian antara lain yaitu:
1. Tugas dan Tanggung jawab masing-masing Bagian
1. BM (Branch Manager)
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasi seluruh kegiatan di lingkungan Citra Kredit baik
kantor pusat yang ada di pusat maupun cabang maupun dalam
rangka mencapai produktivitas yang ditargetkan perusahaan dan
pertumbuhan di akhir tahun.
2. Bertanggung jawab penuh kepada direktur dan dewan komisaris
(para pemilik saham).
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3. Bertanggung jawab memngembangkan unit usaha agar dapat
berkembang dan berjalan sebagai mestinya untuk mendapatkan laba
atau keuntungan bagi perusahaan.
4. Bertanggung jawab terhadap pengucuran kredit oleh jajarannya
dalam pengawasan pengendalian untuk menghindari kredit macet
(penggelapan dana oleh karyawan).
5. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan collection agar tecapainya
target collection dari piutang perusahaan dan inventaris perusahaan.
2. Accounting Officer
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pencatatan jurnal dan input data keuangan atas segala

aktifitas yang terjadi pada perusahaan.
2. Bertanggung jawab terhadap pencatatan uang keluar dan uang

masuk baik di perusahaan serta di dalam pencatatan uang keluar
masuk pada Kas Kecil.
3. Memastikan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi

tercatat dalam pembukuan yang akurat dan benar.
4. Pembuatan laporan yang berkaitan dengan keuangan kepada kantor

pusat.
3. AAR (Admin Account Receiveable)
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1. Mengawasi piutang dagang perusahaan agar tetap tertagih tiap
bulannya

sesuai

jatuh

tempo,

sesuai

dengan

wilayah

pertanggungjawaban masing- masing koordinasi AR.
2. Membuat kwitansi setiap hari yang akan dibawa oleh colector untuk
ditagih ke konsumen sesuai wilayah masing-masing.
3. Membuat rekapan kwitansi yang dibawa oleh collector pada
daftar penyerahan ke intansi (DDK) sesuai dengan collector masingmasing.
4. Membantu colector apabila di lapangan menemukan kendala.
4. CS (Customer Service)
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
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1. Melakukan pelayanan yang baik terhadap konsumen yang datang
pada perusahaan.
2. Mencatat dan menginput pembayaran konsumen pada update
angsuran.
3. Mencatat dan mengumpulkan seluruh kuitansi yang masuk dari hasil
pembayaran konsumen yang kemudian menyerahkan kuitansi
tersebut kepada Admin Acount Receivable.
5. SVP (Supervisor)
Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab penuh kepada Branch Manager sesuai dengan
intruksi dan evaluasi.
2. Bertanggung jawab dalam pencapaian dan target perusahaan berupa
omset untuk mendapatkan laba atau keuntungan bagi perusahaan.
3. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pencapaian target
penyelesaian collection dari account CMO di bawah kepemimpinan
(grupnya) baik itu berupa account NPL (Non-Performing Loan) dan
NS (Note Starter) day lost.
4. Bertanggung

jawab

terhadap

pengelolaan

CMO

dibawah

kepemimpinannya (Grupnya) untuk mendorong, mengarahkan,
memotivasi, mengontrol, mengevaluasi dan merekomendasikan
kepada BM baik itu berupa jenjang karir maupun panisment dari
CMO dibawah kepemimpinanya dan sebaliknya.
5. Bertanggung jawab penuh untuk mengontrol setiap kegiatan CMO
dibawah kepemimpinannya baik kegiatan atau usaha CMO dalam
mencapai target omsetnya dan kegiatan CMO dalam usaha
menyelesaikan tanggung jawabnya berupa penyelesaian account
baik itu berupa account NPL maupun NS dari EPD.
6. ARO (Account Resible Officer)
Penagihan nasabah dan pembinaan kepada nasabah agar melakukan
pembayaran tepat waktu.
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7. CMO (Credit Marketing Officer)
CMO (Credit Marketing Officer) adalah sebuah jabatan yang umumnya
ada di sebuah perusahaan pembiayaan (finance). Adapun tugas-tugas dan
tanggung jawab CMO (Credit Marketing Officer) antara lain adalah:
1. Menerima aplikasi permohonan kredit dari calon Debitor melalui
Dealer yang telah menjalin kerjasama dengan cabang.
2. Memberikan dan membantu calon Debitor mengisi Form Aplikasi
Permohonan Pembiayaan (FAPP).
3. Menawarkan kepada calon Debitor price list/paket pembiayaan
perusahaan yang telah disetujui oleh Kantor Pusat atau membantu
calon Debitor menghitung besarnya angsuran yang diinginkan.
4. Mengarahkan calon Debitor pada struktur kredit yang terbaik bagi
perusahaan dan calon Debitor.
5. Melakukan pengecekan fisik kendaraan dengan STNK & BPKB asli,
jika ada permohonan kredit untuk unit bekas.
6. Menyiapkan kelengkapan dokumen-dokumen dan data-data yang
dibutuhkan untuk melakukan survey.
7. Melakukan survey ke rumah calon Debitor, dan melakukan survey
ke tempat usaha calon Debitor (jika ada usaha),
8. Melakukan verifikasi terhadap kebenaran dan legalitas dokumendokumen persyaratan kredit yang diberikan oleh calon Debitor
dengan memberikan stempel “COPY SESUAI ASLI” pada semua
dokumen persyaratan kredit yang diperoleh,
9. Melengkapi dokumen persyaratan kredit yang masih belum
diserahkan oleh Debitor (Memo Pending) dalam waktu yang telah
ditentukan oleh perusahaan, memberikan rekomendasi terhadap
permohonan aplikasi kredit dari calon Debitor setelah melakukan
survey yang telah menjalin kerjasama dengan Cabang.

10

2.4

Logo Perusahaan
Logo perusahaan dapat dilihat pada gambar 2.2 sebagai berikut:

Gambar 2.2 Logo Instansi/perusahaan

Arti logo perusahaan CITRA kredit Bandarlampung adalah:
1. Bulat garis lingkaran tidak putus bermakna lingkaran bisnis dari
perusahaan yang terus berputar dan berkembang.
2. Kata ACI singkatan dari nama perusahaan PT. Andalas Citra Indotama.
3. Tulisan CITRA kredit bermakna sebagai brand image atau nama dagang
dari perusahaan.
4. Mitra keuangan keluarga bermakna CITRA kredit adalah sebagai salah
satu perusahaan yang menjadi solusi keuangan keluarga.
5. Warna putih berarti bersih dan profesional.
6. Warna biru melambangkan iman dan teguh pada prinsip perusahaan.
7. Warna orange yaitu selalu berpegang kepada prinsip syariah.

2.5

Alamat dan Denah Lokasi
Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan yaitu di PT

Andalas Citra Indotama (Citra Kedit) yang beralamat di Jalan Raden Ajeng Kartini
No. 04, Tanjung Karang Pusat, Bandarlampung.
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Gambar 2.3 Lokasi Citra Kredit Bandarlampung

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1

Pelaksanaan PKL oleh PUJI INDAH MURTIA NINGSIH (14312370)

3.1.1

Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapanagn (PKL) ditempatkan di bagian divisi

Customer Service (CS) dan divisi Admin Account Receiveable (AAR). Divisi
Customer Service (CS) bertugas melakukan pencatatan, entri data pembayaran dan
membuat laporan harian konsumen pada update angsuran. Serta, mengumpulkan
seluruh kwitansi yang masuk dari hasil pembayaran konsumen. Divisi Admin
Account Receiveable (AAR) bertugas melakukan desk collection dan laporan desk
collection setiap harinya serta membuat aging alamat setiap bulan. Desk collection
adalah suatu pekerjaan yang tugasnya mengingatkan, menginformasikan, menagih
hutang kepada nasabah yang akan atau yang telah jatuh tempo menggunakan media
telepon. Sedangkan aging alamat adalah data lengkap konsumen yang berisi seperti
nama konsumen, alamat, angsuran dan jatuh tempo.

3.1.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan terhadap konsumen yang akan melakukan
pembayaran angsuran.
1. Menyiapkan kwitansi untuk tanda bukti angsuran konsumen setiap
bulan.
2. Mengisi kwitansi sesuai dengan data diri dan data angsuran konsumen.
3. Kwitansi di tanda tangan dan dicap stempel perusahaan kemudian
kwitansi diserahkan kepada konsumen.
2. Entri data angsuran konsumen yang sudah tercatat di kwitansi.
3. Membuat laporan angsuran konsumen harian dan bulanan yang kemudian
di berikan kepada divisi Admin Account Receivable (AAR).
4. Melakukan desk collection pada konsumen yang sudah jatuh tempo.
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5. Membuat aging alamat BPKB dan eletronik pada setiap konsumen yang
baru melakukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dan kredit barang
elektronik.

3.1.3

Kendala yang Dihadapi
Dari pemaparan di atas mengenai bidang kerja dan pelaksanaan kerja,

penulis menghadapi permasalahan atau kendala sebagai berikut:
Printer yang ada di PT Andalas Citra Indotama (Citra kredit) belum berbasis
jaringan Local Area Network (LAN), sehingga dalam melakukan percetakan harus
memindahkan kabel printer terlebih dahulu dari komputer ke komputer yang lain
atau dengan cara memindahkan berkas terlebih dahulu. Hal tersebut menjadi tidak
efektif bagi admin PT Andalas Citra Indotama (Citra kredit) dalam melakukan
percetakan berkas serta tidak efisien waktu bekerja.

3.1.4

Cara Mengatasi Kendala
Dari permasalahan yang dihadapi penulis dalam melakukan percetakan

yang harus memindahkan berkas terlebih dahulu baru mencetak tentu saja hal
tersebut menjadi tidak efisien dalam bekerja.
Dengan Local Area Netrwork (LAN) sebuah PC dapat melakukan
komunikasi satu dengan lainnya dan dapat saling berbagi resource baik perangkat
keras ataupun database. LAN juga mampu melayani proses sharing printer. Penulis
mengatasi kendala yang dihadapi dengan melakukan konfigurasi sharing printer.
Berikut adalah langkah-langkah konfigurasi sharing printer yang penulis lakukan:
1. Pada komputer operator
1. Menginstal driver printer ke komputer, dan pastikan printer dapat
dioperasikan.
2. Membagikan printer untuk dapat di gunakan oleh komputer lain dengan
cara masuk Control Panel –> Devices and Printer –> Klik kanan –>
pilih Printer Properties –> Centang Share this Printer.
3. Membuat sharing file and printer dengan cara masuk Control Panel –>
Network and Sharing Center, Kemudian Klik Change Advance Sharing
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Setting. Buka profile All Network dan centang network discovery dan
file and printer sharing. Lalu save change.
2. Pada kompuer client
1. Membuat sharing file and printer dengan cara masuk Control Panel –>
Network and Sharing Center, Kemudian Klik Change Advance Sharing
Setting. Buka profile All Network dan centang network discovery dan
file and printer sharing. Lalu save change.
2. Mengkoneksikan dengan printer operator dengan cara Klik Start –>
Devices and Printer –> kemudian lakukan Klik Kanan dan pilih Add a
Printer. Pilih Add a Network, wireless and Bluetooth Printer, saat itu
juga komputer akan melakukan Searching Printer, setelah ditemukan
klik next dan klik finish.

3.1.5

Usulan Solusi
PT Andalas Citra Indotama (Citra kredit) hanya memiliki satu printer yang

terletak di divisi Admin Account Receivable (AAR), sedangkan penggunaan printer
juga diperlukan di divisi lainnya. Dari pemaparan kendala diatas penulis
memberikan usulan solusi kepada pihak perusahaan untuk mengkonfigurasi
sharing printer. Dengan adanya sharing printer, dapat membantu kinerja admin
menjadi lebih efektif dalam melakukan percetakkan berkas dan lebih efisien dalam
segi waktu.

3.2
3.2.1

Pelaksanaan PKL oleh RISKI MARISKA (14312344)
Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ditempatkan di divisi Customer

Service (CS) dan divisi Admin Account Receivable (AAR). Divisi Customer Service
(CS) bertugas melakukan pencatatan, entri data pembayaran dan membuat laporan
harian konsumen pada update angsuran. Serta, mengumpulkan seluruh kwitansi
yang masuk dari hasil pembayaran konsumen. Divisi administrator bertugas
melakukan desk collection dan laporan desk collection setiap harinya serta
membuat aging alamat setiap bulan. Desk collection adalah suatu pekerjaan yang
tugasnya mengingatkan, menginformasikan dan menagih hutang kepada nasabah
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yang akan atau yang telah jatuh tempo menggunakan media telepon. Sedangkan
aging alamat adalah data lengkap konsumen yang berisi seperti nama konsumen,
alamat, angsuran dan jatuh tempo.

3.2.2

Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan pada Praktik Kerja Lapangan di PT Andalas Citra

Indotama (Citra kredit) adalah sebagai berikut:
1. Melakukan pelayanan terhadap konsumen yang akan melakukan
pembayaran angsuran.
1. Menyiapkan kwitansi untuk tanda bukti angsuran konsumen setiap
bulan.
2. Mengisi kwitansi sesuai dengan data diri dan data angsuran konsumen.
3. Kwitansi di tanda tangan dan dicap stempel perusahaan kemudian
kwitansi diserahkan kepada konsumen.
2. Entri data angsuran konsumen yang sudah tercatat di kwitansi.
3. Membuat laporan angsuran konsumen harian dan bulanan yang kemudian
di berikan kepada divisi Admin Account Receivable (AAR).
4. Melakukan desk collection pada konsumen yang sudah jatuh tempo.
5. Membuat aging alamat BPKB dan eletronik pada setiap konsumen yang
baru melakukan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dan kredit barang
elektronik.

3.2.3

Kendala yang Dihadapi
Dari pemaparan diatas mengenai bidang kerja dan pelaksanaan kerja,

penulis menghadapi permasalahan atau kendala sebagai berikut:
1. Pada saat akan mengirim laporan angsuran nasabah setiap hari, masih
menggunakan flaskdisk sebagai perantara pengiriman dari bagian customer
service

ke bagian

Admin Acount Receivable (AAR), sehingga dapat

memperlambat waktu pengiriman dan rentang akan terkena virus pada file
laporan angsuran yang bisa membuat hilangnya data yang bersifat cukup
fatal bagi perusahaan, maka dari itu perlu adanya suatu proses pengiriman
lebih cepat dan bahkan bisa diakses dimana saja.
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2. Pada penyimpanan BPKB yang ada diloker masih belum tersusun rapih,
sehingga jika ada konsumen yang akan melunasi angsuran dan mengambil
BPKB perlu mencari satu persatu BPKB yang ada diloker.

3.2.4

Cara Mengatasi Kendala
Dalam mengatasi masalah yang dihadapi, penulis meminta petunjuk kepada

pembimbing atau mentor, bagaimana agar kendala tersebuat dapat diselesaikan
dengan benar dan juga mengatasi masalah tersebut dengan mengakses internet.
1. Dari kendala diatas dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi cloud
computing (komputesi awan). Cloud computing adalah merupakan model
komputasi dimana sumber daya seperti daya komputasi, media
penyimpanan (storage), jaringan (network) dan software dijalankan sebagai
layanan melalui media jaringan, bahkan dapat diakses ditempat manapun
selama terkoneksi dengan internet. Tipe layanan yang digunakan adalah
software as a service kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk
menggunakan aplikasi penyedia dapat beroprasi pada infrastruktur awan.
Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka
seerti web browser (misal email berbasis web), dengan ini penulis
mengusulkan

solusi

pengiriman

laporan

angsuran

harian

dapat

menggunakan email, karena dengan email informasi atau laporan lebih
cepat diterima, tidak menggunakan waktu yang lama dan dapat diakses di
mana saja.
2. Diharapkan terdapat adanya suatu sistem yang memudahkan karyawan dalam
mencari surat BPKB milik konsumen agar tidak menggunakan waktu yang lama
untuk menemukan letak surat BPKB.

3.2.5

Usulan Solusi
Setelah Setelah melakukan analisa dan memperhatikan temuan masalah,

maka penulis memberikan suatu usulan solusi yang dapat meringankan kerja
karyawan di PT Andalas Citra Indotama yaitu perlu adanya sebuah sistem tata letak
BPKB.
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Sistem tata letak adalah suatu usaha untuk menyusun, menata atau
memadukan unsur-unsur komunikasi grafis (teks, gambar, tabel) yang mendukung
seluruh kegiatan produksi dari bahan baku atau masukan (input) hingga keluaran
(output). Hingga selama proses tersebut dapat tercapai suatu nilai tambah yang
berupa efisiensi dan efektifitas operasi perusahaan sehingga proses produksi dapat
berjalan dengan lancar. (zahararismi,2016)
Karena BPKB merupakan salah satu bagian penting dalam perusahaan,
maka penataan letak BPKB yang terdapat di loker harus tersusun dengan rapih yang
disesuaikan pada saat konsumen melakukan peminjaman dana, seperti penyesuaian
tanggal, bulan dan tahun untuk mencegah terjadinya BPKB yang tertumpuk atau
tertukar antara BPKB milik konsumen satu dengan konsumen yang lain yang tidak
sama pada saat melakukan peminjaman dana.
Diharapkan dengan adanya sistem tata letak, karyawan tidak harus mencari
satu persatu BPKB yang ada di loker, karyawan dapat memeriksa disistem yang
sudah di entri pada saat konsumen melakukan peminjaman dana dengan search
nomen identitas konsumen kemudian sistem akan memberi informasi data diri
konsumen, data BPKB, dan penempatan BPKB yang ada di loker yang sedang
dicari jika pada saat ada konsumen yang akan melakukan pelunasan dan
pengambilan BPKB. Sistem ini dapat membantu karyawan lebih cepat menemukan
BPKB yang akan dicari dan mempercepat waktu pencarian.

BAB IV
P ENUTUP

4.1

Kesimpulan
Secara umum, kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan

di PT Andalas Citra Indotama (Citra kredit) telah terlaksana dengan baik. Dari hasil
Praktik Kerja yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan
bahwa kegiatan PKL ini dapat:
1. Memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa dalam
mempersiapkan diri untuk dunia kerja yang sesungguhnya.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu,
pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari di perkuliahan ke dalam
kehidupan nyata di tempat PKL.
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal serta belajar
tentang pekerjaan dan tempat praktik kerja dengan segala permasalahannya
untuk dapat memberikan solusi.
4. Meningkatkan hubungan baik antara Universitas Teknokrat Indonesia
dengan tempat praktik kerja.
5. Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan ada beberapa kendala
yang ditemukan, seperti pada bidang pertama yaitu kesulitan dalam
melakukan percetakan karena tidak adanya sharing printer. Pada bidang
kedua yaitu kesulitan dalam sharing data dan pencarian tata letak BPKB.

4.2

Saran
Dengan adanya permasalahan di PT Andalas Citra Indotama (Citra kredit)

Bandarlampung tersebut, penulis mengusulkan sebuah solusi di tiap-tiap bidang
yang dapat membantu atau bahkan menangani permasalahan yang ada di PT
Andalas Citra Indotama (Citra kredit) Bandarlampung, yaitu mengusulkan untuk
mengkonfigurasi sharing printer dan sistem tata letak BPKB.
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