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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 dan usulan solusi  terhadap kendala yang dihadapi di 

perusahaan Mega Central Finance (MCF) selama 2 bulan yaitu pada bulan April 

sampai Juni 2018. 

Penempatan PKL pada Mega Central Finance (MCF) dibagi di beberapa staf 

dengan bidang kerja yang berbeda. Pelaksanaan kerja pada staf Administrasi yang 

dilakukan secara rutin adalah melakukan pencarian data nasabah jika ada 

permintaan dari kolektor. 

Pada staf Administrasi lainnya kegiatan yang biasa dilakukan adalah mencatat data 

nasabah yang di ambil dari kolektor jika data nasabah yang diambil terjadi 

kehilangan atau kerusakan dapat di pertanggung jawabkan.  

  

Kata Kunci : PKL, Administrasi, Kolektor, Mega Central Finance / MCF 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang 

mengedepankan kualitas mahasiswa untuk menjawab tantangan dunia kerja. 

Dalam upaya peningkatan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat menilai 

bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan. Hal ini sejalan dengan realisasi 

tuntutan tujuan Pendidikan Nasional, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 

No 20 tahun 2003 bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya dengan cara 

menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

(FTIK-UTI, 2017). 

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK), 

Universitas Teknokrat Indonesia, karena merupakan salah satu syarat yang harus 

ditempuh oleh mahasiswa untuk dapat menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1). 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan sendiri dilakukan sebagai sarana untuk pelatihan 

mental, sikap, dan juga penerapan-penarapan ilmu yang sudah didapat 

sebelumnya selama perkuliahan. Objek kajian program Praktik Kerja Lapangan 

adalah penerapan ilmu pengetahuan mahasiswa pada bidangnya masing-masing, 

yang dapat dilakukan pada instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta. 

Dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini penulis memilih  Mega Central 

Finance sebagai tempat pelaksanaannya. Mega Central Finance adalah perusahaan 

pembiayaan sepeda motor honda yang berkembang dengan pesat (MCF, 2011). 

Alasan penulis memilih Mega central Finance Bandar, Kota Bandar 

Lampung sebagai tempat Praktik Kerja Lapangan karena penulis tertarik belajar 

dan mengetahui bagaimana menangani pembiayaan sepeda motor honda dan 

penerapan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pengolahan data di 

Mega Central Finance khususnya data-data dalam jumlah yang besar seperti data 

Nasabah Lampung (UTI, 2018). 
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1.2 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

1.2.1 Maksud Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan mahasiswa/i dari 

berbagai kegiatan yang ada di perusahaan. 

2. Melakukan penerapan terhadap teori-teori pembelajaran selama 

pelaksanaan perkuliahan. 

1.2.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan adalah: 

1. Untuk memberikan gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi 

dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada perkuliahan dan 

membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan. 

2. Menerapkan disiplin, rasa tanggung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung kedunia kerja yang sesungguhnya. 

3. Memperoleh pengalaman dan perluasan terhadap ilmu-ilmu di tempat 

Praktik Kerja Lapangan. 

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan Praktik kerja lapangan ini adalah: 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

1. Agar dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah 

dengan praktik yang nyata di dunia kerja dan lingkungan masyarakat. 

2. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan 

dunia kerja yang sebenarnya. 

3. Mengetahui hal-hal yang dibutuhkan oleh instansi/perusahaan. 

4. Sebagai salah satu sarana aplikasi ilmu pengetahuan dan 

meningkatkan keterampilan dalam melaksanan tugas-tugas yang ada 

di lingkungan kerja Mega Central Finance, Kota Bandar Lampung 

terutama dibidang teknolgi informasinya. 

5. Mendapat peluang kerja setelah lulus dari Perguruan Tinggi. 
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1.3.2 Bagi Universitas Teknokrat Indonesia 

1. Praktik Kerja Lapangan ini diharapkan berguna bagi perkembangan 

ilmu komputer. 

2. Mempererat kerjasama antara perguruan tinggi dengan 

instansi/perusahaan. 

3. Memperluas pengenalan wawasan jurusan Strata 1 Sistem Informasi.  

1.3.3 Bagi Instansi/Perusahaan 

1. Dapat memberikan masukan dan pertimbangan untuk lebih 

meningkatkan kualitas dan kuantitas instansi. 

2. Memberikan kemudahan bagi instansi dalam mencari sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

3. Dapat membantu pekerjaan yang ada i instansi. 

4. Ikut memajukan pembangunan dalam bidang pendidikan. 

 

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Jl. Gajah Mada No.53 D, Kota Baru, Tj. Karang Tim., Kota Bandar 

Lampung, Lampung 35128, Indonesia 

Berikut lokasi praktik kerja lapangan menurut Google Maps 2018 yang 

ditampilkan pada Gambar 1.1: 

Gambar 1. 1 Peta Lokasi PT  Mega Central Finance  

Sumber: Google Map 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan pada tanggal 16 April 2018 

sampai 09 Juni 2018 dengan waktu kerja yaitu pada hari Senin sampai dengan 

sabtu. Senin sampai jumat pukul 08.00 – 16.30 WIB dan pada hari sabtu pukul 

08.00 – 13.30 WIB. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 

 

2.1 Sejarah PT Mega Central Finance (MCF)  

PT Mega Central Finance (MCF) merupakan perusahaan multi finance 

company yang memberikan pembiayaan kredit sepeda motor yang memiliki 

cabang yang tersebar di seluruh wilayah indonesia PT Mega Central Finance 

Bandar Lampung berdiri pada tanggal 24 September 2007. Perusahaan  

pembiayaan non-bank yang memiliki license usaha yang meliputi leasing, 

factoring, dan consumen financing. PT Mega Central Finance merupakan kredit 

untuk sepeda motor Honda dan Suzuki.  Bisnis utama PT Mega Central Finance 

saat ini adalah melakukan pembiayaan terhadap pembelian sepeda motor secara 

kredit. PT Mega Central Finance bekerja sama dengan Bank Mega, Trans TV, 

Trans 7 dan Carrefour (MCF, 2011). 

PT MCF merupakan salah satu perusahaan dari kelompok usaha CT Corp 

yang memiliki beberapa perusahaan dalam sektor bisnis lainnya, seperti:  

Bank Mega, Coffe Bean, Trans TV, Metro, Trans 7, Mango, Trans Studio , Detik 

dan Carrefour (MCF, 2011). CT Corp, sebagai pemegang saham utama PT MCF 

berkomitmen untuk selalu memberikan dukungan, baik dalam hal manajemen, 

pendanaan, pemasaran maupun operasional perusahaan.  Saham PT. MCF selain 

dimiliki oleh CT Corp sebagai pemegang saham utama, juga dimiliki oleh 

MARUBENI Corporation. Marubeni dibentuk pada Mei 1858 dan berbadan 

hukum sejak 1 Desember 1949 berkantor pusat di Tokyo Jepang.  

Marubeni Corp merupakan salah satu dari tujuh perusahaan terbesar di 

Jepang. Berdasarkan data FORBES 2000 LEADING COMPANY, Marubeni Corp 
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berada di posisi No. 286 dari 2000 perusahaan global per April 2012. Data 

FORTUNE 500 per Maret 2012, Marubeni Corp berada di posisi No. 168 dari 500 

perusahaan global (MCF, 2011). 

Marubeni Corporation  memiliki 13 lini bisnis usaha berskala 

internasional, yaitu Food Materials Division, Lifestyle Division, Chemical 

Division, Energy Division-II, Transportation Machinery Division, Plant & 

Industrial Machinery Division, Real Estate Business Dept, Food Product 

Division,  Forest Product Division, Energy Division-I, Metal & Mineral 

Resources Division, Power Project & Infrastructure Division dan Finance, 

Logistic IT Business Division. PT. MCF berada di dalam lini Transportation 

Machinery Division.  

Pada saat ini kantor pusat PT Mega Central Finance terletak di Gedung 

Wisma 76 lantai 16, Jl. Let. Jend S. Parman Kav. 76, Slipi Jakarta Barat 11410. 

Sampai dengan September 2010, PT Mega Central Finance sudah memiliki 155 

kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia (MCF, 2011). Berikut provinsi 

yang menjadi kantor cabang Mega Central Finance, diantaranya yaitu: 

1. Area Aceh 

Meliputi daerah Lhoksemawe, Langsa, Bireun, Meulaboh, Sigli, Banda Aceh 

dan Takengon. 

2. Area Sumatera Utara 

Meliputi daerah Medan I, Medan II, Tebing Tinggi, Kisaran, Binjai, Rantau 

Prapat,Padang Sidimpuan, Nias, Lubuk Pakam, Pematang Siantar, Balige, 

Penyabungan dan Sibolga. 
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3. Area Sumatera Barat 

Meliputi daerah Padang, Payakumbuh, Bukit Tinngi, Pasaman Barat, 

Pasaman Timur, Solok, Pariaman, Pesisir Selatan, Dharmasyara, dan Tanah 

Datar. 

4. Riau Daratan dan Kepulauan 

Pekanbaru, Duri, Teluk Kuantan, Ujung Batu, Pangkalan Kerinci, Bagan 

Batu, Bangkinang, Batam, Tanjung Pinang, dan Tanjung Uban. 

5. Area Bengkulu 

Meliputi daerah Bengkulu, Manna, Arga Makmur, dan Muko-muko. 

6. Area Jambi 

Meliputi daerah Jambi, Muara Bungo, Bangko, Kuala Tungkal, Sarolangun, 

Muara Bulian, dan Rimbo Bujang. 

7. Area Sumatera Selatan 

Meliputi daerah Baturaja, Lubuk Linggau, dan Muara Enim. 

8. Area Lampung 

Meliputi daerah Bandar Lampung, Pringsewu, Sribhawono, Bandar Jaya, 

Tulang Bawang, Kotabumi, Liwa, Way Kanan, Kota Agung, Metro, 

Bengkulu, Daya Murni, dan Kalianda. 

9. Area Jabodetabek 

Meliputi daerah Jakarta, Ciputat, Depok, Bekasi, Tangerang, dan 

Rawamangun. 

10. Area Jawa Timur 

Meliputi daerah Blitar, Kediri, Tulung Agung, Malang, Banyuwangi, Tuban 

dan Madiun. 
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11. Area Sulawesi 

Meliputi daerah Makassar, Palopo, Pare-Pare, Sengkang, Marisa, Kendari, 

Palu, Gorontalo, Kendari, Mamuju, Polewali Mandar, Gowa, Bau Bau, dan 

Kolaka. 

12. Area Kalimantan 

Meliputi daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Pelaihari, Palangkaraya, Kota 

Baru, Balikpapan, Tenggarong, Samarinda, Tanah Grogot, Pangkalan Bun, 

Sintang, Ketapang, Sampit, dan Bontang. 

13. Area Bali 

Meliputi daerah Denpasar dan Gianyar. 

14. Area Nusa Tenggara 

Meliputi daerah Mataram, Bima, Sumbawa dan Kupang. 

 

PT Mega Central Finance (MCF) sebagai lembaga keuangan bukan Bank 

yang bergerak dibidang jasa pembiayaan yang membiayai suatu pembelian yang 

dilakukan oleh customer melakukan pembayaran angsuran secara berkala, 

pendapatan diperoleh dari selisih pendapatan bunga dengan biaya bunga. Sebagai 

perusahaan multi finance, PT Mega Central Finance memiliki izin usaha yang 

bergerak di bidang: 

1. Anjak piutang (Factoring) 

Merupakan usaha pembiayaan dalam bentuk pembiayaan dana atau 

pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka panjang suatu 

perusahaan dalam transaksi perdagangan. 
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2. Sewa guna usaha (Leasing) 

Transaksi komersil di mana suatu pemilik barang modal tersebut kepada 

pihak pemakai dengan kompensasi pembayaran dalam jumlah dan jangka 

waktu yang telah disepakati. 

3. Pembiayaan konsumen (Customer finance) 

Kegiatan pembiayaan untuk mengadakan barang berdasarkan kebutuhan 

konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala yang meliputi barang 

elektronik. 

Usaha-usaha tersebut telah dihentikan karena dinilai tidak dapat memberikan 

keuntungan yang besar justru cenderung rugi dan risiko yang ditanggung cukup 

besar. 

Beberapa sistem pembayaran angsuran yang dapat dipilih oleh customer yang 

disesuaikan dengan pekerjaan setiap customer diantaranya adalah: 

1. Annuity (berpenghasilan tetap seperti pegawai atau guru)  

2. Declining atau menurun (berpenghasilan tidak tetap contohnya seniman) 

3. Musiman(berpenghasilan tidak tetap atau kurang teratur seperti petani dan 

nelayan) 

4. Short & Soft Payment (angsuran per semester atau setiap 6 bulan sekali) 

 

2.2. Visi, Misi dan Tujuan PT Mega Central Finance (MCF) 

2.2.1 Visi Perusahaan 

Menjadi perusahaan pembiayaan yang menjadi pilihan serta dipercaya 

konsumen dalam memberikan solusi pembiayaan dengan pelayanan terbaik dan 

dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang terbaik bagi Stakeholder. 
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2.2.2 Misi Perusahaan 

1. Menyediakan pelayanan pembiayaan yang beragam dan lengkap 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan 

2. Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan 

dan dealer 

3. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan 

4. Memberikan nilai tambah yang terbaik kepada stakeholder yang 

meliputi pemegang saham, karyawan, pelanggan dan masyarakat 

sekitar. 
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2.3 Struktur Organisasi 

Adapun struktur organisasi pada PT Mega Central Finance  Bandar 

Lampung yang dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut : 

Berikut struktur organisasi PT Mega Central Finance yang ditampilkan pada 

Gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur  Organisasi PT Mega Central Finance (MCF 2011) 

Sumber: PT Mega Central Finance 
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2.4 Tugas dan Tanggung Jawab 

Melakukan penjualan agar mampu mencapai target yang telah diberikan oleh 

perusahaan, dengan cara; 

1.  Bekerja sama dengan perantara (dealer) untuk melakukan kegiatan 

penjualan produk perusahaan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan 

2. Membina hubungan baik dengan perantara (dealer) sebagai bentuk 

upaya pemenuhan target penjualan 

3.  Membuat laporan aktivitas penjualan harian, mingguan dan bulanan 

 

2.4.1 Kepala Area 

1. Mengarahkan dan mengkoordinir semua staf karyawan yang ada pada 

cabang dan subcabang. 

2. Mengatur dan membimbing sistem kerja staf karyawan sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 

3. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di perusahaan. 

2.4.2 Kepala Cabang 

1. Bertanggungjawab kepada Kepala Area serta kepada Kepala Surveyor 

dan Kepala Kolektor. 

2.  Mengontrol dan mengawasi hubungan antara perusahaan dengan 

dealer-dealer dalam rangka penjualan sepeda motor dan pemberian 

kredit kepada para konsumen. 

2.4.3 Kordinator Surveyor 

1. Menyeleksi aplikasi konsumen sesuai standar SOP (Standar 

Operasional Prosedur). 

2. Mengontrol OD (Over Due) Surveyor. 
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3. Menjaga hubungan baik dengan dealer-dealer. 

4. Mengecek atau mengontrol price list kompetitor lain. 

2.4.4 Kordinator Admin 

1. Mengontrol kegiatan admin cabang sesuai SOP. 

2. Memantau atau mengontrol kinerja admin cabang. 

3. Menilai kinerja admin cabang. 

4. Membuat laporan ke kantor pusat. 

2.4.5 Kordinator Kolektor 

1. Mengontrol OD cabang. 

2. Evaluasi kinerja kolektor cabang. 

3. Membantu penanganan masalah yang tidak dapat dipecahkan oleh 

kolektor cabang. 

4. Membuat laporan ke kantor cabang. 

2.4.6 Kolektor 

1. Melakukan penagihan angsuran kredit yang telah jatuh tempo. 

2. Melaporkan hasil tagihan dari permasalahan- permasalahan yang 

dihadapi dilapangan kepada AR. 

3. Membuat data tagihan harian kolektor cabang. 

4. Menginputkan data penarikan motor konsumen akibat kredit macet 

yang terjadi. 

2.4.7 Desk Call 

1. Menangih konsumen melalui alat bantu telefon 

2. Membuat surat jalan kepada field collector 

3. Mengelola hasil penangihan harian kolektor 
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4. Mengrus motor - motor yng di tarik oleh kolektor 

2.4.8  Surveyor 

1. Memberikan penjelasan kepada konsumen tentang jenis kendaraan, 

jangka waktu, nama yang tercantum di BPKB/STNK, uang muka, 

jenis pengajuan, rincian pembiayaan serta cara pembayarn dan 

asuransi. 

2. Melakukan pengamatan (observasi) langsung dan menganalisa 

keadaan customer. 

3. Memberikan rekomendasi terhadap kemajuan kredit. 

4. Membuat laporan survey. 

2.4.9  Administrasi 

1. Menerima kas, meyimpan kas, mengeluarkan uang secara tunai dan 

giro serta membuat laporan kas harian. 

2. Bertanggung jawab atas penginputan dan pengarsipan data PO 

konsumen. 

3. Menerima tagihan dari dealer-dealer dan batching berkas yang 

berhubungan dengan PO konsumen. 

4. Membuat laporan tagihan cabang. 

5. Bertanggung jawab atas pendistribusian dan closing kwitansi. 

6. Bertanggung jawab atas data perekrutan karyawan baru. 

7. Menginput dan membuat laporan absensi karyawan. 

8. Bertanggung jawab atas BPKB konsumen serta asuransi data 

kehilangan kendaraan. 

9. Membuat price list atas daftar kendaraan bermotor. 
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2.4.10 IT Koordinator Staff 

1. Mengecek pengeluaran pusat dan cabang 

2. Membuat CashFlow harian, mingguan, dan bulanan 

3. Membuat Konsol CashFlow untuk CT Corp 

4. Memproses transaksi dollar 

2.4.11 IT Staff Credit 

1. Membuat laporan berdasarkan row data yanga tersedia mengenai 

pencapaian kerja cabang 

2. Mengusulkan Improvement base on histori data 

3. Bertanggung jawab menjaga kerahasiaan terhadap distribusi laporan 

4. Melakukan analisa terhadap pencapaian performance cabang 

(Pencapaian FID-FPD dan UD Cabang) 

 

2.5 Logo PT Mega Central Finance (MCF) 

Logo merupakan sebagian dari identitas perusahaan. Logo biasanya 

mewakili tampilan dari perusahaan yang mempunyai makna. Seperti hal 

perusahaan lainnya, PT Mega Central Finance juga memiliki sebuah logo. Arti 

dari logo Mega Central Finance dapat dilihat pada gambar 2.2. 

  

 

 

Gambar 2.2 Logo Mega Central Finance 

Sumber: PT Mega Central Finance 
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Makna dari logo tersebut adalah :  

1. Warna kuning melambangkan ambisi untu mencapai tujuan yang 

gemilang. 

2. Warna biru tua melambangkan kesetiaan dan pengabdian pada tugas 

untuk menuju, mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

Indonesia. 

3. Warna biru muda melambangkan tim yang solid. 

4. Lingkaran bulat melambangkan sasaran perusahaan mencakup seluruh 

masyarakat. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 

3.1 PKL:ALFA AULIA RACHMAN (15311056) 

3.1.1 Bidang Kerja 

 

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan selama kurang lebih 2 bulan mulai 

tanggal 16 April 201 sampai dengan 09 Juni 2018 di instansi Mega Central 

Finance Bandar Lampung, penulis di tempatkan pada bagian Administrasi. 

Adapun kegiatan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Mencari Aplikasi 

2. Mencetak Aplikasi 

3. Memisahkan Aplikasi 

4. Pencatatan Aplikasi Baru 

5. Menyusun Aplikasi ke Lemari Arsip 

6. Scan Memo Pelunasan Khusus 

7. Maintenance Kwitansi  

8. Meninput Tarikan Unit Kendaraan 

9. Menginput Surat Kuasa Subtitusi 

3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Adapun pelaksanaan kegiatan selama masa praktik kerja lapangan yang 

penulis lakukan adalah membantu bagian Administrasi dalam pengarsipan data 

nasabah, penulis melakukan beberapa jenis kegiatan lain di antaranya sebagai 

berikut :  

Dalam melaksanakan PKL di Mega Central Finance penulis langsung di 

tempatkan di bagian administrasi. Penulis diajarkan bagaimana tatacara 

menangani nasabah yang telat membayar kredit motor, setelah penulis  

mengklarifikasi data pribadi nasabah di sistem. Setelah penulis mengklarifikasi, 

penulis langsung memberikan data nasabah tersebut ke kepala administrasi, 

kemudian data nasabah di tindak lanjut oleh kepala administrasi. 
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1. Mencari Data Nasabah 

Mencari data nasabah yang diminta oleh kolektor, aplikasi yang diminta 

adalah data nasabah yang sudah telat pembayaran lebih dari 2 bulan. Penulis 

memberikan data nasabah yang diminta kepada kolektor. Tujuannya untuk 

membantu para kolektor dalam mengambil aplikasi. Dokumentasi mencari 

data nasabah dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mencetak Data Nasabah 

Lembar multiguna dan lembar fidusia adalah salah satu lembar perjanjian 

dan penerima kuasa data nasabah yang harus di cetak terlebih dahulu 

sebelum dimasukkan kedalam berkas aplikasi. Mencetak lembar multiguna 

dan fidusia dari sistem sangatlah penting sebab pada lembar multiguna 

terdapat perjanjian pembayaran dan pernyataan penerimaan kuasa. Penulis 

mencetak lembar multiguna dan fidusia yang berisi tanggal pembayaran 

pertama dan tanggal terahir pembayaran perbulan Dokumentasi Mecetak 

lembar multiguna dan fidusia dapat dilihat pada gambar 3.2 

Gambar 3. 1 pencarian data nasabah 
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3. Memisahkan Data Nasabah 

Data nasabah dipisahkan menjadi 2 bagian. Tujuan melakukan 

pemisahan data nasabah agar mempermudah kolektor untuk mencari data 

pribadi nasabah dengan data pembayaran nasabah. Model kontrak mandiri 

terhadap suatu transaksi leasing sering dipergunakan untuk leasing yang 

menyangkut dengan jumlah uang yang besar. Dal hal ini seluruh dokumen 

yang ada dalam model kontrak menyatu tersebut di atas juga berlaku 

terhadap model kontrak mandiri. Dalam model kontrak mandiri, seluruh 

atau sebagian besar dari detail dokumen jaminan hutang dibuat secara 

terpisah dengan akta tersendiri. Dalam kontrak leasing, jaminan hutang 

tersebut hanya disebutkan secara sepintas saja. Secara yuridis, tentunya akta 

jaminan yang dibuat secara mandiri ini lebih baik, mengingat isinya yang 

lebih detail, sehingga bisa dihindari timbulnya dispute di kemudian hari. Di 

samping juga dapat memenuhi ketentuan-ketentuan terhadap beberapa jenis 

jaminan hutang tertentu, yang memang menginginkan akta mandiri, seperti 

yang berlaku untuk bank garansi, atau akta notaris tentang pengakuan 

hutang murni. Penulis memisahkan data aplikasi umum dan data aplikasi 

pribadi sebelum dilakukan pencatatan data nasabah. Dokumentasi 

memisahkan data nasabah dapat dilihap pada gambar 3.3 

Gambar 3. 2 mencetak data nasabah 
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4. Pencatatan Data Nasabah Baru 

Data nasabah yang sudah dipisakhan akan dijadikan satu berkas. Isi 

dalam aplikasi tersebut yaitu; form kredit analisys,lembar PO,formulir 

permohonan, checklis survey lingkungan, pernyataan penjaminan hutang, 

surat pernyataan hutang, pemilihan metode pembayaran angsuran, fotocopy 

kartu keluarga, fotocopy KTP, slip gaji karyawan, surat pemberitahuan 

pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, lampiran foto bukti 

penandatanganan,surat kuasa, lembar multiguna dan fidusia.Penulis 

mencatat dan  mengklarifikasi aplikasi yang baru meng-kredit motor baru 

atau bekas kemudian memasukan kedalam amplop. Dokumentasi pencatatan 

dapat dilihat pada gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 3 memisahkan data nasabah 

Gambar 3. 4 mencatat data nasabah baru 
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5. Menyusun Aplikasi ke Lemari Arsip 

Kegiatan menyusun data nasabah dilakukan saat berkas - berkas telah 

dimasukan ke dalam amlop. Data nasabah disusun ke dalam lemari arsip 

berdasarkan nomor kontrak. Bagi perusahaan, transaksi pembelian yang 

dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dalam 

beroperasi menghasilkan produknya untuk memenuhi stock barang yang ada 

digudang. Pembelian barang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara 

pembayaran yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. (Computech dan 

Rosadi, 2012) 

Untuk pembelian tunai bukti transaksi yang diperlukan yaitu nota kontan 

dan kuitansi sedang pembelian kredit hanya menerima faktur 

Sedangkan berkas-berkas  administrasi transaksi pembelian yang 

diperlukan dalam  adalah bukti permintaan, surat pesanan, bukti penerimaan 

barang dan kartu persediaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

mempermudah dalam pencarian data nasabah. Dokumentasi kegiatan 

menyusun data nasabah dapat dilihat pada gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 5 menyusun data nasabah ke lemari 
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6. Scan Memo Pelunasan Khusus 

Scanner adalah suatu alat elektronik yang mempunyai fungsi dasar 

sebagai pengganda berkas pemakainya untuk selanjutnya dikonversi dan 

disimpan berupa file digital. 

Melihat dari kata kerja yaitu to scan yang berarti memindai, alat ini 

bekerja dangan memindai setiap detail lembaran yang diimput sampai tidak 

ada bagian yang tersisa. 

Untuk menggunakan scanner ini, maka harus ada bahan baku yang disini 

biasanya dalam bentuk berkas tipis, atau kertas. Berkas tersebut akan 

dipindai, maka hasil output yang didapat adalah balam bentuk berkas visual 

yang berupa digital dengan ukuran atau kualitas yang bisa diubah untuk 

mendapatkan kualitas yang dikehendaki oleh penggunanya. 

Material dalam bentuk lembaran yang dimasukkan dalam scanner bisa 

berupa gambar atau foto, poster, majalah, atau lembaran majalah, koran, dan 

bahan bahan lain yang dapat di edit dan ditampilkan pada layat monitor 

komputer. 

Scan adalah suatu kegiatan mencetak hardcopy untuk dijadikan softcopy. 

Kegiatan scan memo pelunasan khusus dilakukan agar data dilakukan dalam 

bentuk software. Memo pelunasan khusus adalah data nasabah yang harus 

dilakukan pelunasan segera. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 

selanjutnya di proses oleh bagian Kord Collector sebagai surat keterangan 

pelunasan. Dokumentasi men-scan data nasabah yang akan dilunasi segera 

dapat dilihat pada gambar 3.6 

 

Gambar 3. 6 scan memo pelunasan khusus 
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7. Maintenance Kwitansi  

Maintenance (pemeliharaan) adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan 

yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu 

kondisi yang bisa diterima. Di dalam praktek-praktek maintenance masa lalu dan 

saat ini di baik sektor swasta dan pemerintahan mengartikan maintenance itu 

adalah suatu tindakan pemeliharaan mesin atau peralatan pabrik dengan 

memperbaharui usia pakai dan kegagalan / kerusakan mesin 

Mesin merupakan hal yang sering dipermasalahkan antara bagian 

pemeliharaan dan bagian produksinya. Karena bagian pemeliharaan dianggap 

yang memboroskan biaya, sedangkan bagian produksi merasa yang merusakkan 

tetapi juga yang menghasilkan uang. Secara umum sebuah produk yang dihasilkan 

oleh manusia, tidak ada yang tidak mungkin rusak, tetapi usia penggunaannya 

dapat diperpanjang dengan melakukan perbaikan yang dikenal dengan 

pemeliharaan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemeliharaan yang 

meliputi kegiatan pemeliharaan dan perawatan pada peralatan produksi/mesin. 

Kwitansi yaitu surat bukti yang menyatakan telah terjadinya penyerahan 

sejumlah uang, dari pemberi kepada penerima dan ditandatangani oleh penerima 

sejumlah uang yang ditulis pada surat tersebut. Kwitansi dilengkapi dengan 

keterangan tempat, tanggal dan alasan penyerahaannya sejumlah uang tersebut. 

Biasanya untuk memperkuat tanda bukti transaksi pada kwitansi akan ditempelkan 

Materai sebesar yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang perpajakan. 

Penulis ditugaskan untuk menulis kwitansi dari kolektor yang diberikan ke 

admin untung dimaintenance. Maintenance dilakukan untuk menyimpan kwitansi 

kedalam buku arsip. Dokumentasi maintenance kwitansi dapat dilihat pada 

gambar3.7 

Gambar 3. 7 berkas penarikan 3 rangkap 
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8. Meninput Tarikan Unit Kendaraan 

Input yaitu alat yang digunakan untuk menerima masukan data dan program 

yang akan di proses di dalam komputer. Input menjadi bagian dari sistem 

komputer karena sistem merupakan kesatuan dari beberapa komponen yang saling 

berkaitan dan saling terhubung. Sehingga dengan adanya input maka sistem 

komputer akan berjalan sesuai dengan keinginan. Input berfungsi sebagai media 

untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu unit processor untuk diolah 

dengan tujuan menghasilkan informasi yang diperlukan. Sebuah perangkat input 

adalah komponen perangkat keras yang memungkinkan pengguna untuk 

memasukkan data kedalam komputer atau bisa dikatakan sebagai unit luar 

memasukkan data dari luar kedalam mikroprosesor. 

Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan di komputer, 

contohnya yaitu seperti keyboard dan mouse. Kedua perangkat keras tersebut 

adalah unit yang bisa menghubungkan antara pengguna dengan komputer. Jika 

dilihat dari pengertian input, maka input device berguna bagi pengguna untuk 

memasukan data kedalam sistem komputer menggunakan perangkat keras yang 

langsung terhubung ke komputer. Selain keyboard dan mouse, ada juga Harddisk, 

Flashdisk, Scanner, Cd dan lainnya yang juga merupakan sebuah bentuk input 

device. Data yang akan dimasukkan kedalam komputer juga melalui beberapa 

proses, seperti misalnya data yang ada di flashdisk untuk dimasukkan ke 

komputer perlu men-scan data agar terhindar dari virus komputer. Penulis 

ditugaskan untuk menginput data tarikan motor kedalam sistem. Tarikan motor 

terdiri dari 3 rangkap. Rangkap pertama keterangan kelengkapan motor, rangkap 

kedua keterangan keterlambatan pembayaran ,dan STNK. Dokumentasi 

menginput tarikan dapat dilihat pada gambar 3.8 dan gambar 3.9  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 8 berkas tarikan unit kendaraan 
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Gambar 3. 9 Menginput tarikan unit kendaraan 

 

9. Menginput Surat Kuasa Subtitusi 

Surat kuasa adalah surat yang digunakan untuk memberikan atau 

mengalihkan wewenang atau kuasa kepada orang yang ditunjuk untuk dapat 

mewakili si pemberi kuasa dalam melakukan suatu keperluan tertentu 

sebagaimana yang disebutkan dalam surat kuasa tersebut. Surat ini hadir 

sebagai solusi yang memudahkan seseorang yang sibuk atau repot saat tidak 

bisa melakukan sendiri suatu hal yang penting. 

Bisa jadi anda pernah mengalami situasi dimana anda sedang sangat 

sibuk sementara ada keperluan penting yang mengharuskan kehadiran anda, 

bukan? Nah di saat itulah surat ini dapat berperan. Dengan surat kuasa, 

keperluan penting anda dapat terlaksana dengan baik melalui orang yang 

anda tunjuk untuk mewakili anda, dimana buktinya adalah berupa surat 

kuasa yang anda berikan kepadanya. 

Secara hukum perundangan, surat ini bersifat legal dan sah di mata 

hukum. Landasan hukum surat terdapat dalam kitab hukum undang-undang 
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perdata di Indonesia yaitu pada pasal 1792-1819. Jadi anda tidak perlu 

khawatir jika sewaktu-waktu membutuhkan surat kuasa dalam pengurusan 

keperluan yang lumayan penting. 

Substitusi adalah pemuas kebutuhan manusia yang dapat saling 

menggantikan fungsi dan kegunaannya secara sempurna. 

 

Pada barang substitusi pastinya setiap orang cenderung tidak 

menggunakan nya secara bersamaan (meskipun beberapa diantaranya 

memungkinkan). Sebagai contoh Nasi yang bisa dikonsumsi bersamaan 

dengan jagung, danging dengan ikan, sedangkan keduanya adalah barang 

substitusi. Akan tetapi sebagian barang substitusi tidak bisa digunakan 

secara bersamaan, contohnya sepeda dengan motor, solar dengan bensin. 

Penulis ditugaskan untuk menginput data kendaraan bermotor ke sistem 

dengan menginputkan No Surat Kuasa Subtitusi, tanggal surat kuasa 

subtitusi No NPP dan jenis kendaraan. Pada form Data Pemberi Tugas 

penulis menginputkan Nama , Jabatan, dan Alamat. Kemudian pada form 

Data Penerima tugas langkah pertama harus memilih button radio Internal 

atau Eksternal. Setelah itu pada form terahir penulis menginputkan Nama , 

Jabatan dan Nama karyawan yang mencetak Surat Kuasa Subtitusi tersebut. 

Dokumentasi menginput Surat Kuasa Subtitusi dapat dilihat pada gambar 

3.10 

Gambar 3. 10 menginput surat kuasa subsitusi 
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3.1.3 Kendala yang Dihadapi 

Ada pun kendala yang penulis hadapi saat melakukan PKL di Mega 

Central Finance: 

Tidak dapat menemukan kembali arsip secara cepat ketika dibutuhkan oleh 

kolektor atau staf lain dikarenakan berkas yang dibutuhkan tidak tersusun dan 

tidak diurutkan. Berikut contoh berkas yang tidak tersusun rapih dapat dilihat 

pada gabar 3.1.1 

 

Gambar 3.1. 1 berkas yang berantakan 

3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

Penemuan Kembali Data Nasabah 

Berkas yang pernah diminta oleh kolektor pasti tidak dikembalikan ke 

lemari arsip, dan itu menjadikan penumpukan data apabila tidak segera dimasukan 

kedalam lemari. Berkas yang akan di masukkan kedalam lemari harus di urutkan 

berdasarkan kode cabang , kode tahun, kemudian nomor nasabah. Berikut contoh 

berkas yang sudah  memiliki nomer kontrak . dokumen dapat dilihat pada 3.1.2 
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Gambar 3.1. 2 contoh berkas yang sudah diberi nomor kontrak 

 

a. Pengurutan nomer kontrak  adalah yang dapat dilakukan supaya 

mempermudah apabila data nasabah diperlukan lagi. Berkas 

diurutkan berdasarkan nomor kontrak yang diurutkan dari nomor 

terkecil sampai terbesar. Berikut contoh berkas yang akan disusun 

ke lemari yang sudah diurutkan berdasarkan nomor kontrak. 

Dokumentasi dapat dilihat pada gambar 3.1.3 

Gambar 3.1. 3 berkas yang sudah diurutkan berdasarkan nomor kontrak 
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b. Tujuan dari penataan berkas yaitu sebagai tanda untuk 

mempermudah dan mempercepat untuk menemukan berkas-berkas 

yang dicari di dalam lemari arsip. Dokumen dapat dilihat pada 

gambar 3.1.4 

   

 

 

3.2 PKL: IRMA NOVIANA, NPM 15311041 

3.2.1 Bidang Kerja 

Berdasarkan kebijakan dari Pembimbing PKL di Perusahaan Mega Central 

Finance Bandar Lampung, penulis ditugaskan di bagian Administrasi dengan 

Bapak Ibu Siska Puspita Sari selaku pembimbing, ditempatkan selama waktu 2 

bulan dan hari selanjutnya sampai dengan selesai melaksanakan praktik kerja 

lapangan penulis ditempatkan di bagian Administrasi. 

Pada bagian Administrasi penulis melakukan beberapa kegiatan pokok 

yang ada pada bagian Administrasi, adapun yang dikerjakan penulis yaitu: 

Meginputkan data BPKB, membuat lembar pelunasan, membuat lembar pengantar 

pajak, membuat tanda terima BPKB, membuat asuransi kendaraan,Output 

piutang,Output amortisasi,Output kwitansi, scan lamaran kerja,mengirim email, 

mecetak lembar multiguna dan fidusia, mencatat data berkas, packing berkas, 

Gambar 3.1. 4 berkas yang sudah disusun kedalam lemari 
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mencari berkas, Menyusun berkas, Input harian list approval, Approve tagihan 

payment, Scan MPP. Adapun tugas rutin yang penulis kerjakan pada bagian 

Administrsi adalah sebagai berikut : 

1.  Meginputkan data BPKB 

2.  Membuat lembar pelunasan 

3.  Membuat lembar pengantar pajak 

4.  Membuat tanda terima BPKB 

5.  Membuat asuransi kendaraan 

6.  Output piutang 

7.  Output kwitansi 

8.  Scan lamaran kerja 

9.  Mengirim email 

10.  Mecetak lembar multiguna dan fidusia 

11.  Mencatat data berkas 

12.  Packing berkas  

13.  Mencari berkas  

14.  Menyusun berkas 

15.  Input harian list approval 

16.  Approved tagihan payment 

17.  Scan MPP 

3.2.2 Pelaksanaan Kerja 

Pada bagian pelaksanaan kerja ditempat praktik kerja lapangan penulis di 

tugaskan pada bagian yaitu bagian Administrasi, pelaksanaan praktik kerja 

lapangan pada bagian ini keahlian yang dibutuhkan pada bagian Administrasi 

adalah penguasaan tentang bagaimana memahami dan mengerti setiap kegiatan di 

bagian Administrasi di kantor Mega Central Finance Bandar Lampung dan 

perlunya ketelitian dalam menginputkan data BPKB, input tagihan harian 

approval, approve tagihan payment  dan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan 

ketelitian lainnya sehingga tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan 

di bidang Administrasi. Keahlian dibutuhkan pada bagian Administrasi adalah 
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ketelitian, cepat dan tepat dalam melakukan semua kegiatan yang ada  dalam 

menanggapi semua hal yang berkaitan dengan Perusahaan Mega Central Finance 

Bandar Lampung serta mengusai dan memahami semua tentang kegiatan di 

bagian Administrasi. 

 Kegiatan selama melakukan PKL pada bagian Pendidikan Administrasi  

adalah : 

1. Meginputkan data BPKB 

a. Sistem dibagi menjadi 3 bagian berbeda yaitu input, proses dan 

output. Bagian-bagian tersebut dikelilingi oleh sebuah lingkungan dan 

sering melibatkan sebuah mekanisme umpan balik. Selain itu, 

pengambilan keputusan juga dianggap sebagai bagian dari sistem.  

b. Input adalah elemen/data yang masuk kedalam sistem. Komponen 

ini perlu ada karena merupakan bahan dasar dalam pengolahan informasi. 

Sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi jika tidak 

mempunyai komponen input. Contoh input adalah bahan mentah yang 

dimasukkan seperti pabrik kimia, mahasiswa yang diterima pada sebuah 

universitas, dan input data kedalam halaman Web untuk query database. 

Data adalah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan, 

biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil 

kembali untuk pengambilan keputusan. Data didefinisikan sebagai 

representasi dunia nyata mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, 

peristiwa, konsep, keadaan dan sebagainya yang direkam dalam bentuk 

angka,huruf, simbol, teks, gambar, bunyi atau kombinasinya. Dengan kata 

lain,data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan 

kesatuan yang nyata. Data merupakan material atau bahan baku yang 

belum mempunyai makna atau belum berpengaruh langsung kepada 

pengguna sehingga perlu diolah untuk dihasilkan sesuatu yang lebih 

bermakna.Pada kegiatan ini penulis ditugaskan untuk menginputkan data 

BPKB kendaraan sepeda motor type Honda. Kegiatan ini dilakukan ketika 

ada BPKB yang baru disetorkan dari kantor-kantor cabang di Lampung 

seperti; kantor cabang tanjung bintang,kantor cabang kota metro,kantor 
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cabang kalianda,kantor cabang karang anyar. Kantor-kantor cabang 

tersebut menyetorkan BPKB yang sudah terkumpul tersebut ke kantor 

pusat MCF Mega Central Finance Bandar Lampung. Pada kegiatan ini 

penulis menginputkan ; Nomor kontrak BPKB, nomor BPKB, nama 

BPKB, nomor faktur, tanggal faktur. Tujuan dari kegiatan menginputkan 

data BPKB ini adalah untuk mempermudah dalam memproses BPKB, 

untuk mengetahui apakah BPKB masih di kantor atau sudah dikembalikan, 

untuk mengetahui dari cabang mana BPKB didapat.  

Pada kegiatan ini penulis di wajibkan untuk teliti dalam menginputkan 

data BPKB agar tidak adanya kesalahan dalam menginputkan data BPKB. 

Dokumentasi menginputkan data BPKB dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

2. Membuat lembar pelunasan 

Lembar pelunasan dibuat untuk setiap konsumen yang akan melakukan 

pelunasan terhadap kredit motor ataupun melunasi pinjaman dana di MCF. Pada 

kegiatan ini penulis di tugaskan untuk membuat lembar pelunasan dengan 

memfotocopy BPKB yang di bagian lembar pertama BPKB dimana pada lembar 

tersebut tercantum identitas kendaraan sepeda motor , lalu fotocopy lembar kedua 

tercantum identitas kepemilikan yang kemudian lembar pertama dan kedua 

dijadikan 1 rangkap , lalu memfotocopy lembar faktur dan sertifikat kendaraan 

sepeda motor yang di jadikan 1 rangkap juga, Data BPKB yang ada pada sistem 

Gambar 3. 11 menginput data BPKB 
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terlebih dahulu di Outputkan sebagai bukti bahwa BPKB telah kembali ke 

konsumen. Tujuan dari pembuatan lembar pelunasan ini adalah untuk bukti 

konsumen sudah melakukan pelunasan terhadap kendaraan yang di kredit nya atau 

di lesingkan nya. Setelah konsumen melakukan pelunasan maka BPKB yang 

tertahan di kantor akan dikembalikan ke konsumen lagi. Dokumentasi membuat 

lembar pelunasan dapat dilihat pada gambar 3.12 

 

3. Membuat lembar pengantar pajak 

Lembar pengantar pajak dibuat untuk konsumen yang nantikan akan 

membayarkan pajak kendaraan sepeda motor miliknya dan mengajukan 

kehilangan STNK motor yang mereka kredit di MCF. Pada kegiatan ini penulis di 

tugaskan untuk membuat lembar pengantar pajak dengan memfotocopy BPKB 

lembar pertama sebanyak 1 rangkap, dan mencetak surat pernyataan pengantar 

pajak. Dokumentasi membuat lembar pengantar pajak dapat dilihat pada gambar 

3.13 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar 3. 13 membuat tanda terima BPKB 

Gambar 3. 12 membuat lembaran pelunasan 
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4. Membuat tanda terima BPKB 

 

Pada kegiatan ini penulis di tugaskan untuk membuat tanda terima BPKB.   

Tanda terima BPKB dibuat ketika ada BPKB yang baru disetorkan dari masing-

masing kantor cabang seperti; kantor cabang tanjung bintang, kantor cabang 

karang anyar, kantor cabang kota metro. Tanda terima BPKB terdiri dari 

nomor,nomor kontrak BPKB, nama BPKB, nomor mesin BPKB, nomor polisi 

BPKB. BPKB yang telah disetorkan ke kantor pusat MCF Bandar Lampung akan 

dicetak kemudian akan ditanda tangani oleh bagian Administrasi sebagai bukti 

telah menerima BPKB pada waktu dan tanggal di cetak nya tanda terima BPKB 

tersebut. Tujuan dari pembuatan tanda terima BPKB ini adalah untuk 

mengantisipasi apabila ada kehilangan atau pencurian terhadap BPKB tersebut. 

Dokumentasi  membuat tanda terima BPKB dapat di lihat pada gambar 3.14 

Gambar 3. 14 membuat tanda terima BPKB 

 

5. Membuat asuransi kendaraan sepeda motor 

Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha 

Perasuransian yang merumuskan bahwa asuransi ialah “Perjanjian antara dua 

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada 
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Tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian 

kepada Tertanggung karena krugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang 

diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita 

Tertanggung, yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti, atau 

memberikan sebuah pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya 

seseorang yang dipertanggungkan.”(Sumual dan Afandi, 2016). 

Asuransi kendaraan sepeda motor hanya berlaku kepada setiap konsumen 

yang melakukan kredit di MCF saja. Asuransi sangat di butuhkan ketika 

konsumen mengalami masalah terhadap kendaraan nya tersebut, misal pencurian 

sepeda motor dan juga pembegalan. Pada saat terjadinya pencurian sepeda motor 

dan  juga pembegalan, konsumen dapat melaporkan kejadian tersebut ke kantor 

MCF guna mengurus asuransi. Pada kegiatan ini penulis bertugas untuk 

membuatkan 1 berkas asuransi yang akan di isi dengan konsumen yang 

kehilangan kendaraan tersebut dengan memberikan berkas ke konsumen yang 

terdiri dari ; Tanda terima asuransi, berita acara serah terima asuransi,form 

pengajuan klaim asuransi,laporan kerugian, tanda bukti laporan, surat pernyataan 

konsumen, fotocopy KTP konsumen, fotocopy kartu keluarga, fotocopy STNK, 

fotocopy BPKB, fotocopy faktur, lembar piutang dan lembar amortisasi. Semua 

berkas asuransi tersebut dijadikan 1 berkas. Setelah konsumen mengisi lembar-

lembar tersebut kemudia diserahkan kembali ke kantor MCF lalu bagian 

Administrasi memproses asuransi tersebut dengan menyerahkan berkas asuransi 

ke kepala cabang MCF yang nantinya akan di tanda tangani lalu konsumen tinggal 

menunggu hasil apakah asuransi tersebut dapat di cairkan atau tidak. Tujuan dari 

pembuatan asuransi ini adalah menolong para konsumen yang kehilangan 

kendaraan untuk mendapatkan ganti rugi dari tempat mereka kredit kendaraan 

yang hilang tersebut. Dokumentasi Membuat asuransi kendaraan sepeda motor 

dapat dilihat pada gambar 3.15 
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Gambar 3. 15 membuat asuransi kendaraan  

 

6. Output Piutang 

Piutang dalam arti luas adalah hak klaim terhadap pihak lain atas uang, 

barang atau  jasa. Sedangkan dalam arti sempit, piutang adalah klaim yang 

diharapkan akan diselesaikan melalui penerimaan cash (Runtuwene et al., 2013). 

Bagi konsumen yang akan melihat piutang yang masih harus dibayarkan 

ke MCF bagian administrasi dapat mencetakkan kartu piutang tersebut. Tugas 

penulis disini mencetakan kartu piutang yang di minta oleh konsumen atau 

bagian-bagian yang membutuhkan kartu piutang ini. Mencetakkan kartu piutang 

dengan membuka sistem yang digunakan MCF lalu memasukkan nomor kontrak 

dan akan muncul data-data sesuai dengan pemilik nomor kontrak tersebut seperti; 

status, nomor kontrak atau NPP, nama konsumen,alamat tinggal,alamat 

surat,surveyor,tealer,kendaraan (warna, nomor mesin,nomor rangka) . Dalam 

lembar kartu piutang terdapat beberapa bagian mengenai informasi piutang yaitu; 

Periode (nomor, tanggal jatuh tempo), Piutang (installment,pay amount pay date), 

Selisih (selisih hari,ACC type, cara bayar,voucher no), Denda (periode 

denda,penalty amount, pay amount,diskon pay date), Biaya admin kolektor 

(admin amount, pay amount, pay date), Biaya kantor pos (pos amount, pay 

amount, pay date). Tujuan dari Output kartu piutang adalah untuk melihat status 

kredit kendaraan dan bisa juga sebagai bukti pembayaran cicilan kendaraan 

sepeda motor. Dokumentasi output piutang dapat dilihat pada gambar 3.16 
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Gambar 3. 16 Output piutang 

 

7. Output kwitansi 

Kwitansi ialah suatu alat bukti penerimaan sejumlah uang yang 

ditandatangani oleh penerima, lalu diserahkan kepada yang membayar dan dapat 

digunakan sebagai bukti transaksi. Kwitansi yakni surat bukti yang menyatakan 

telah terjadinya penyerahan sejumlah uang, dari pemberi kepada penerima dan 

ditandatangani oleh penerima sejumlah uang yang ditulis pada surat tersebut 

Kwitansi dilengkapi dengan keterangan tempat, tanggal dan alasan 

penyerahannya sejumlah uang tersebut. Biasanya untuk memperkuat tanda bukti 

transaksi pada kwitansi ditempelkan Materai sebesar yang sudah ditentukan oleh 

undang-undang perpajakan. 

Kwitansi merupakan suatu surat atau dokumen yang sering digunakan 

sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya transaksi penerimaan sejumlah uang 

dari pemberi uang kepada penerima uang, yang dilengkapi dengan beberapa 

rincian seperti tujuan dari pembayaran atau transaksi, tempat dan tanggal dimana 

terjadinya transaksi tersebut. 

Terdapat beberapa transaksi yang menggunakan bukti kwitansi dalam 

pendatanganannya diwajibkan untuk disertai materai sebagai legalitas dari 
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kwitansi yang dibuat sebagai bukti dari transaksi. Dapat disimpulkan dari 

beberapa penjelasan diatas, salah satu fungsi kwitansi yakni dapat digunakan 

sebagai tanda bukti transaksi atau penyerahan sejumlah uang. Itulah diatas 

beberapa penjelasan mengenai kwitansi, kalian dapat memilih yang mana saja dari 

yang singkat sampai yang rinci, karena jika diamati dari semua penjelasan 

tersebut intinya sama. 

Kolektor akan meminta kwitansi ke bagian administrasi. Guna dari 

kwitansi tersebut untuk bukti pembayaran para konsumen. Kwitansi tidak dengan 

sembarangan diberikan kepada kolektor-kolektor yang meminta. Kwitansi akan 

diberikan kepada kolektor yang memang benar-benar kehabisan lembar kwitansi 

pembayaran cicilan konsumen. Sebelumnya kwitansi kosong sudah di inputkan ke 

dalam sistem MCF, saat kolektor mengembalikan kwitansi yang sudah penuh 

dengan cicilan konsumen maka kolektor akan mengembalikannya ke bagian 

administrasi. Pada kegiatan ini penulis bertugas untuk mengoutput kwitansi yang 

telah dikembalikan oleh kolektor. Mengoutput kwitansi dengan cara login ke 

sistem MCF dan memilih menu kwitansi setelah itu akan muncul data sesuai 

dengan kwitansi yang diinputkan tadi. Sebelum kwitansi tersebut di output, 

penulis harus dengan teliti melihat apakah data kwitansi sesuai dengan data 

kolektor. Terdapat nama kolektor, tanggal menerima kwitansi dan tanggal output 

kwitansi, apabila data tersebut cocok barulah kwitansi dapat di output. Tujuan dari 

output kwitansi ini adalah untuk mengganti kwitansi yang lama ke yang baru, dan 

untuk pengarsipan kwitansi yang berisi cicilan konsumen karna dapat dijadikan 

bukti pembayaran. Dokumentasi output kwitansi dapat dilihat pada gambar 3.17 
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Gambar 3. 17 output kwitansi 

 

8. Scan Lamaran pekerjaan 

Scan adalah suatu kegiatan mencetak hardcopy untuk dijadikan softcopy.  

Scan lamaran pekerjaan akan di proses ketika pelamar sudah resmi bekerja di 

MCF. Pada kegiatan ini penulis di tugaskan untuk menscan lamaran pekerjaan 

dengan menscan data pelamar, ijazah pelamar, KTP pelamar, surat pernyataan 

diterima di kantor MCF. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk selanjutnya di 

proses oleh bagian HRD sebagai bukti sudah tercantum sebagai karyawan MCF.  

Dokumentasi Scan lamaran pekerjaan dapat dilihat pada gambar 3.18 

 

Gambar 3. 18 scan lamaran pekerjaan 
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9. Mengirim Email 

Kegiatan mengirim email dilakukan untuk mengirim file scan BPKB ke 

bagian kepala area lampung. tugas penulis disini hanya mengirimkan email file 

scan BPKB. Dokumentasi mengirim email dapat dilihat pada gambar 3.19 

 

 Gambar 3. 19 mengirim email 

 

 

10. Mecetak lembar multiguna dan fidusia 

Lembar multiguna dan lembar fidusia adalah salah satu lembar perjanjian dan 

penerima kuasa data nasabah yang harus di cetak terlebih dahulu sebelum 

dimasukkan kedalam berkas aplikasi. Mencetak lembar multiguna dan fidusia dari 

sistem sangatlah penting sebab pada lembar multiguna terdapat perjanjian 

pembayaran dan pernyataan penerimaan kuasa. Dokumentasi Mecetak lembar 

multiguna dan fidusia dapat dilihat pada gambar 3.20 
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Gambar 3. 20 mencetak multiguna dan fidusia 

 

11. Mencatat data aplikasi 

  Aplikasi yang di maksud ini bukan lah software melainkan data-data 

nasabah yang akan dijadikan satu berkas. Isi dalam aplikasi tersebut yaitu; form 

kredit analisys,lembar PO,formulir permohonan, checklis survey lingkungan, 

pernyataan penjaminan hutang, surat pernyataan hutang, pemilihan metode 

pembayaran angsuran, fotocopy kartu keluarga, fotocopy KTP, slip gaji karyawan, 

surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan, lampiran foto 

bukti penandatanganan,surat kuasa, lembar multiguna dan fidusia. Tugas penulis 

disini adalah mencatatkan data nasabah ke amplop berkas. Tujuannya agar berkas 

dapat di cari dengan mudah. Dokumentasi Mencatat data aplikasi dapat dilihat 

pada gambar 3.21 

Gambar 3. 21 mencatat data aplikasi 
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12. Packing aplikasi 

    Pada kegiatan ini penulis ditugaskan untuk packing berkas aplikasi yang 

sudah dituliskan data-data nya tersebut. Tujuannya agar berkas tersusun dengan 

rapih dan tergabung antara lembar satu dengan yang lainnya. Doumentasi kegiatan 

Packing aplikasi dapat di lihat pada gambar 3.22 

 

Gambar 3. 22 packing aplikasi 

 

13. Mencari aplikasi 

   Aplikasi–aplikasi yang tersimpan dalam lemari arsip tidak disimpan begitu 

saja karena setiap hari sebelum melakukan penagihan para kolektor wajib masing-

masing mengambil aplikasi untuk di bawa ke konsumen. Pada kegiatan ini penulis 

ditugaskan untuk mencari aplikasi di dalam lemari arsip. Tujuannya untuk 

membantu para kolektor dalam mengambil aplikasi. Dokumentasi kegiatan 

mencari aplikasi ini dapat dilihat pada gambar 3.23 

Gambar 3. 23 Mencari aplikasi 
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14. Menyusun Aplikasi 

Kegiatan menyusun aplikasi dilakukan saat aplikasi-aplikasi telah di 

packing. Aplikasi disusun ke dalam lemari arsip berdasarkan nomor kontrak. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempermudah dalam pencarian aplikasi. 

Dokumentasi kegiatan menyusun aplikasi dapat dilihat pada gambar 3.24 

 

Gambar 3. 24 menyusun aplikasi 

 

15. Input harian list approval 

   Menginputkan tagihan harian approval. Tagihan harian approval adalah 

nama-nama kolektor yang bertugas untuk menagih cicilan pinjaman atau kredit 

konsumen MCF. Setiap hari nya masing-masing kolektor mendatangi kediaman 

konsumen dan harus mendapatkan konsumen yang akan bayar cicilan. Dalam 

sehari kolektor wajib mempunyai 10 boleh juga lebih nama-nama konsumen yang 

akan di temui. Pada kegiatan ini tugas penulis adalah menginputkan nama-nama 

kolektor yang akan melakukan penagihan ke konsumen dengan cara login ke 

sistem MCF lalu mencari menu Input harian list dan terdapat form untuk mencari 

nama-nama kolektor yang akan melakukan penagihan. Tujuan dari input harian 

approval ini adalah untuk melihat apakah kolektor-kolektor akan mencapai target 

sesuai yang di tetapkan atau tidak. Dokumentasi Input tagihan harian approval 

dapat dilihat pada gambar 3.25 
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Gambar 3. 25  input harian list approval 

 

16. Approve tagihan payment 

        Approve tagihan payment adalah syarat untuk mencairkan uang yang didapat 

kolektor dari cicilan konsumen yang berhasil ditagihnya. Pada kegiatan ini penulis 

di tugaskan untuk melakukan kegiatan yang bernama approve tagihan payment. 

Sama hal nya dengan input tagihan harian approval, approve tagihan payment 

menginputkan dan mengisi data data konsumen dari tiap tiap kolektor yang 

berhasil mendapatkan cicilan dari konsumen. Yang di lakukan penulis dalam 

kegiatan ini adalah menginputkan nomor kontrak kedalam sistem yang digunakan 

MCF, saat nomor kontrak konsumen sudah di inputkan maka akan muncul data 

data konsumen yang memang sudah terdata sebelumnya. Selanjutnya tugas 

penulis untuk mengisikan data data yang kurang lengkap yaitu; waktu 

pembayaran, dimana konsumen membayar cicilan, tanggal membayar cicilan, 

nomor telfon, tanggal jatuh tempo,diskon. Setelah menginputkan semuanya maka 

dilakukannya approve. Tujuan dari approve ini , waktu pertemuan, penjelasan 

konsumen, tanggal janji bayar, rencana jumlah pembayaran konsumen, tanggal 

kembali kolektor, setelah menisikan beberapa data tersebut barulah proses 
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approve. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya kasir dapat melakukan penarikan 

struk bayaran cicilan yang nantinya struk tersebut akan diberikan ke kolektor. 

Dokumentasi dari kegiatan approve tagihan payment dapat dilihat pada gambar 

3.26 

 

Gambar 3. 26 Approve tagihan payment 

 

17. Scan MPP 

   MPP adalah memo pengajuan yang diajukan dari konsumen ke kantor MCF 

untuk mengajuan pencairan asuransi. Dalam kegiatan ini penulis diberi 

tugas untuk mencetak MPP. Dokumentasi kegiatan ini dapat dilihat pada 

gambar 3.27 

 

Gambar 3. 27 scan MPP 
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3.2.3 Kendala Yang Dihadapi 

Selama proses pelaksanaan PKL di MCF Bandar Lampung selain 

mendapatkan pembelajaran dan pengalaman baru, penulis tidak lepas dari kendala 

saat melakukan praktik kerja lapangan (PKL). Kendala-kendala yang dihadapi 

penulis antara lain :  

Masih dilakukannya pengarsipan data-data konsumen yang secara manual 

ke lemari arsip dalam jumlah besar. Sehingga mempersulit dalam pencarian data 

dan memakan banyak waktu. 

Manual handling merupakan kegiatan yang mencakup setiap tugas yang 

memerlukan seseorang untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, menarik, 

menahan, dan membawa setiap objek (Work Safe NB, 2011) 

 Manual handling adalah suatu rangkaian aktivitas yang membutuhkan 

penggunaan tenaga manusia untuk mengangkat, menurunkan, mendorong, 

menarik, membawa atau memindahkan, memegang, menahan seseorang, hewan 

atau benda (National Occupational Health and Safety Commission, National 

Standard for Manual Handling, 1990) 

3.2.4 Cara Mengatasi Kendala 

Solusi yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala-kendala tersebut 

adalah  

Untuk mengatasi kendala dalam pencarian dokumen yang disimpan secara 

manual, penulis melakukan pengarsipan dokumen fisik secara sistematis agar 

mudah diakses dan dilacak. 

Langkah-langkah yang perlu di lakukan agar pencarian data dapat di cari 

dengan mudah penulis mengatasi kendala dengan melakukan pengarsipan 

berdasarkan kode cabang, tahun berkas, dan nomor kontrak. Berkas tersebut 

disusun ke lemari arsip berurutan dari yang terkecil hingga nomor paling besar. 

Setiap kode cabang memiliki kode lemari arsip yang berbeda tujuannya untuk 

mempermudah dalam membedakan berkas berkas berdasarkan kode cabang. 
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Gambar 3.1. 5 Penyusunan berkas berdasarkan nomor kode cabang, tahun 

berkas dan nomor kontrak 

 

Gambar 3.1. 6 Pengarsipan berkas yang sudah tersusun berdasarkan kode 

cabang,tahun berkas,nomor kontrak dari terkecil ke paling besar 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

41. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mega Central 

Finance dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan. 

2. Mahasiswa dapat mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya serta dapat 

menganalis apa yang terjadi di Mega Central Fiannce  dengan memberikan 

solusi atas kendala yang ada. 

3. Mahasiswa dapat mengetahui alur kerja yang ada di Mega central Finance. 

Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan mahasiswa mengetahui 

bagaimana pelaksanaan PKL langsung di lingkungan dunia kerja yang 

dibimbing oleh pihak yang terkait, bahkan mahasiswa dapat mengukur  

secara potensial sejauh mana pemahaman  mahasiswa terhadap pekerjaan 

yang diberikan.  

 

42. Saran  

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di 

Mega Central Finance  dengan solusi pemecahan kendala yang ada di bab 

sebelumnya, maka didapat saran sebagai berikut: 

1. Anggota  diharapkan dapat melakukan prosedur penyimpanan dengan baik 

dan benar, karena dalam prosesnya, banyak surat–surat atau dokumen- 

dokumen yang telah disimpan namun tidak tersusun dengan baik.  
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Lampiran  1. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL ( Alfa Aulia Rachman) 
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Lampiran 2. Form Penilaian  Mahasiswa PKL ( Alfa Aulia Rachman ) 
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Lampiran 3. Form Penilaian  Mahasiswa PKL ( Irma Noviana ) 
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Lampiran  4. Form Daftar Hadir Mahasiswa PKL ( Alfa , Irma) 
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Lampiran  5. Form Catatan Harian Mahasiswa PKL ( Irma Noviana) 
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