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Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri terhadap bebrapa 

keahlian atau keterampilan baik Softskill atau Hardskill yang sudah diperoleh selama 

perkuliahan, diterapkan di suatu perusahaan atau isntansi selama beberapa bulan, pada laporan 

PKL ini, disajikan bebrapa kegiatan pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah yang 

dihadapi di perusahaan selama  2 (dua) bulan yaitu pada bulan juli dan agustus 2016. 

PT Federal International Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kredit 

dan dalam kegiatan perusahaan sebagian besar sudah terkomputerisasi, untuk 

mengimplementasikan ilmu yang penulis dapat di Universitas Teknokrat Indonesia penulis 

memilih PT Federal International Finance (FIF) untuk menjadi tempat Praktik Kerja Lapangan. 

PT Fedeal International Finance awalnya didirikan dengan nama PT Mitra pustaka Artha Finance 

namun pada tahun 1991 perusahaan itu berubah nama menjadi Federal International Finance. 

Perusahaan ini bergerak di bidang pendanaan atau biasa dikenal dengan kata finance dan telah 

banyak membuka cabang di kota-kota besar diseluruh Indonesia salah satunya di kota Bandar 

Lampung.  

Kesimpulan Selama melakukan kegiatan PKL pada PT Federal International Finance 

cabang Bandar Lampung, terdapat beberapa permasalahan pada sub bagian perekapan data 

kwitansi dan penyusunan lembar aplikasi yg dilakukan di bagian berkas keluar masuk, Solusi 

yang diusulkan untuk memperbaiki kendala dari proses yang lama yaitu dengan membangun 

sistem baru berbasis web untuk pengolahan data kwitansi yang terkoneksi dengan database 

sehingga data lebih mudah diakses dari berbagai perangkat dan mempermudah pengolahan data 

karena data sudah saling terintegrasi. dengan membangun sistem baru berbasis online untuk 

pembuatan lembar aplikasi pengajuan kredit yang terkoneksi dengan database sehingga data 

lebih mudah diakses dari berbagai perangkat dan mempermudah pengolahan data karena data 

sudah saling terintegrasi. 

Adapun saran selama melakukan kegiatan PKL ini adalah Analisis sistem informasi 

tentang perekapan kwitansi pada sub bagian berkas keluar masuk perlu dibuatkan sistem baru 

berbasis web untuk pengolahan data kwitansi yang terkoneksi dengan database sehingga data 

lebih mudah diakses dari berbagai perangkat. dan Analisis sistem informasi tentang pembuatan 

aplikasi pengajuan kredit  pada sub hardcopy PT Federal International Finance Cabang 

Lampung, perlu dapat menerapkan sistem informasi berbasis online untuk mempermudah dan 

mempercepat waktu pengerjaan dan waktu transaksi pengajuan kredit. 

  

 

 

 

 

 

 
 


