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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang PKL 

Ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berkembang dan mengalami kemajuan, sesuai 

dengan perkembangan zaman dan perkembangan cara berfikir manusia. Negara Indonesia 

salah satu negara berkembang, maka dari itu negara ini tidak akan bisa maju selama belum 

memperbaiki kualitas manusianya. Harus ada kesadaran dari masing-masing pihak untuk 

dapat berfikir secara kritis lagi. Kualitas hidup bangsa dalam suatu negara dapat meningkat 

jika ditunjang dengan sistem informasi dan pengetahuan yang cukup baik, memungkinkan 

kita berfikir secara lebih maju lagi. 

Perkembangan teknologi informasi yang terasa dalam kehidupan sekarang ini sangat 

bermanfaat membantu permasalahan dalam proses suatu kegiatan dan juga memajukan 

kegiatan itu sendiri. Untuk itu teknologi informasi harus ada dan dikembangkan dalam suatu 

kegiatan, baik itu dalam perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi. Kegiatan yang 

umumnya menggunakan peranan teknologi informasi yaitu sistem informasi yang meliputi 

pengolahan data keuangan, pengolahan data jual beli, pengolahan data kepegawaian, 

pengolahan data persediaan barang dan lain-lain. 

PT FIF 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 FIFGROUP awalnya 

didirikan dengan nama PT Mitra pustaka Artha Finance namun pada tahun 1991 perusahaan 

itu berubah nama menjadi FIFGROUP. 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. 

 

 

 

1.2 Maksud danTujuan PKL 

Maksud praktik kerja penulis pada PT Federal International Finance (FIF) yaitu : 

1. Beradaptasi pada perusahaan yang sesungguhnya. 



2. Bisa mengimplementasikan ilmu yang penulis pelajari di Universitas  

Teknokrat Indonesia Bandar Lampung dalam keadaan sesungguhnya. 

Tujuan Praktik Kerja Lapangan penulis pada PT Federal International Finance (FIF) yaitu : 

1. Mempelajari 

proses bisnis yang 

terjadi pada PT 

Federal 

International 

Finance  

2. Agar ilmu yang penulis dapat di Universitas Teknokrat Indonesia Bandar Lampung dapat 

digunakan dengan baik saat terjun ke dalam perusahaan yang sesungguhnya. 

 

1.3 Kegunaan PKL 

Dari kegiatan praktik kerja lapangan penulis mendapatkan tata cara atau prosedur dalam 

pengajuan dana peminjaman khususnya yang terjadi di PT Federal International Finance (FIF). 

a. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Perusahaan 

b. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa 

c. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan Bagi Teknokrat 

1.4 Tempat PKL 

PT Federal Internasional Finance (FIF) yang beralamat di Jl. Teuku Umar No. 67 Kedaton, 

Bandar Lampung (35148)  

No. Telepon : (0721) 773355 Call Center Halo FIFASTRA & SPEKTRA : 1500-343 

 

1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 

Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT FIFGROUP  cabang Lampung dimulai pada 

tanggal 25 Juli sampai dengan 17 September 2016. Adapun kegiatan selama PKL di PT 

FIFGROUP cabang Bandar Lampung dapat dilihat pada tabel 1: 

 

Tabel 1.1 kegiatan PKL 

 

 

NO KEGIATAN JULI AGUSTUS 
SEPTEMBER 
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