BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Dalam era globalisasi ini banyak masalah muncul karena perbedaan di
berbagai kalangan,dan semua masalah muncul karena perbedaan pendapat antara
manusia satu dengan manusia lainnya.Dari sekian banyak masalah yang paling
sering dihadapi oleh setiap masyarakat adalah sulitnya mencari kerja.Padahal
setiap tahunnya banyak lulusan yang di hasilkan dari tingkat sekolah menengah
atas Maupin perguruan tinggi.lulusan yang di hasilkan tidak memiliki ketrampilan
dan keahlianyang mengakibatkan para lulusan tersebut susah unutuk mencari
pekerjaan.Jika para lulusan belum mendapatkan pekerjaan lulusan tersebut
menjadi pengangguran .Padahal diharapkan dengan perkembangan kemajuan
ekonomi,jumlah pengangguran dapat berkurang karena tersedianya lapangan
kerja.Namun yang terjadi malah sebaliknya.Meskipun setiap tahunnnya tidak
berkurang,bahkan bertambah.Salah satu penyebabnya dari banyaknya jumlah
pengangguran adalah ketiksiapan para pencari kerja untuk bekerja di dunia
nyata.Ketidaksiapan itu biasanya di karenakan tidak adanya ketrampilan yang di
miliki oleh mereka.Karena itu,untuk mengurangi jumlah pengangguran,maka
sangat di perlukan pemberian bekal ketrampilan bagi para pencari kerja tersebut.
Perguruan tinggi sebagai tempat untuk menimba ilmu,tidak hannya
memberikan

mahasiswanya

ilmu

berupa

teori,tetapi

juga

berupa

ketrampilandalam praktik.Namun sampai saat ini masih banyak mahasiswa yang
hannya mengetahui dan menguasai ilmu dalam bentuk teori-teori yang sudah di
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pelajari,tanpa memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan teori-teori tersebut
dalam dunia kerja nyata.
Dengan demikian pemberian ketrampilan ini,di harapkan mahasiswa dapat
bersaing di dunia kerja ketika mahasiswa tersebut lulus dari perguruan tinggi dan
tidak menanbah jumlah pengangguran di Indonesia.Pemberian ketrampilan ini
juga di tunjukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggu dan dapat
bersaing,baik kualitas intelektual maupun ketrampilannya.Pemberian ketrampilan
ini dapat di lakukan melalui berbagai kegiatan praktik kerja lapangan ini
mahasiswa memiliki kesempatan unutuk mempraktikan teoro-teori yang sudah di
dapatkan di bangku perkuliahan kedalam dunia kerja sesungguhnya.Kegiatan
praktik kerja lapangan ini juga membantu perhuruan tinggu untuk dapat mencetak
mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas,memiliki ketrampilan kerja tinggi dan
dapat menghadapi tantangan dan persaingan di dunia kerja sesungguhnya.

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan.
Maksud dari praktik kerja lapangan ini adalah :
1. Memberikan gambaran umum dan pengalaman baru bagi mahasiswa mengenai
dunia kerja secara nyata.
2. Mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa di dunia kerja.
3. Melakukan praktik kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan praktik di
program studi Pendidikan Ekonomi,Konsentrasi Pendidikan Akuntansi.
4. Mempelajari mengenai seluk beluk instasi tempat praktikan melaksanakan
praktik kerja lapangan.
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Tujuan dari praktik kerja lapangan ini adalah:
1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di peroleh mahasiswa selama duduk
di bangku perkuliahan dan tanggap terhadap kemajuan teknologi.
2. Meningkatkan

wawasan

pengetahuan,pengalaman,kemampuan

dan

keterampilan mahasiswa sesuai latar belakang bidang studi.
3. Melatih mahasiwa berinteraksi,bersiosalisasi,menyesuaikan diri dengan
dunia kerja nyata.
4. Memberi kesempatan kepada manusia untuk dapat mengembangkan sikap
disiplin,tanggung jawab,kreatif,mandiridan memiliki inisiatif yang tinggi
dalam melakukan suatu pekerjaan.
5. Mewujudkan sosok praktisi yang terampil,kreatifdan jujur,serta mampu
bertanggung jawab terhadap pribadi,masyarakat,bangsa dan Negara.

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Setelah melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan maka manfaat yang di
dapatkan adalah:
1. Bagi Mahasiswa (Praktikan)
a. Dapat mengenal lebuh jauh realita ilmu yang telah di terima di bangku
perkuliahan melalui kenyataan lapangan.
b. Praktikan mampu memadukan dan menerapkan antara pendidikan d
bangku perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.
c. Memperdalam dalam meningkatan ketrampilan serta kreativitas
praktikan.
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d. Menguji kemampuan praktikan dalam berkreasi sesuai bidang ilmu
yang di tekuni.
e. Menyiapkan diri agar dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi
dalam era globalisasi pada masa yang akan datang.
f. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman selaku yang
terdidik untuk siap terjun langsung di masyarakat khusunya di
lingkungan kerja.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
a.

Sebagai sarana pengenalan,perkmbangan ilmu pengetahuan dan
teknologi khususnya jurusan Ekonomi dan Administrasi program studi
pendidikan akuntansi dan sebagai pertimbangan dalam menysun
program pendidikan di universita negri Jakarta (UNJ).

b.

Sebagai masukan dan evaluasai program pendidikan di Universitas
Negri Jakarta (UNJ) untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil
sesuai dengan kebutuhan perusahaan /lembaga.

c.

Untuk mengetahuai pengaplikasian ilmu penegtahuan yang telah dapat
mahasiswa di bangku perkuliahan.

3. Bagi PT.Adira Dinamika Multifinance
a. Sebagai

sarana

untuk

mengetahui

kualitas

pendidikan

di

universitas,khususnya pada konstratasi Pendidikan Akuntansi program
studi Pendidikan EkONOMI Fakultas Ekonomi Universitas Negeri
Jakarta (UNJ).
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b. Sebagai sarana untuk memberikan criteria tenaga kerja yang di
butuhakn oleh perusahaan /lembaga yang terkait.
c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua
belah pihak.
d. Untuk lebih menjalin hubungan baik,sehat,dan dinamis,anatara
fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PT Adira
Dinamika Multifinance.

D. Tempat praktik Kerja Lapangan
Praktik melaksanakan praktik kerja lapangan pada PT Adira ini dpilih
karena bidang kerjanya sesuai dengan praktikankerja lapangan,dalam hal ini yaitu
PT.Adira Dinamika Multifinace.
Berikut ini adalah informasi mengenai perusahaan tempat dilakasanaknnya
praktik kerja lapangan :

Nama perusahaan : PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
Didirikan

: Tahun 1990

Alamat

: Citra Raya Ruko Boulevard Blok L 1/15 Cikupa , TangerangBanten, 15710

Tel

: (021) 5963452

Fax

: (021) 59400301

Situs web

: www.adira.co.id
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PT Adira Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu
perusahaan yang melayani pembiayaan pembelian motor atau mobil berbagai
merk. Baik motor atau mobil baru maupun bekas. Praktikan kerja dalam
perusahaan tersebutdapat memberikan pengetahuan mengenai perusahaan yang
bergerak dibidang jasa

E.

Jadwal Waktu Praktikan Kerja Lapangan
Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini telah dilaksanakan mulai

tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan 31 Agustus 2013.Bertempat di PT Adira
Finance cabang Cikupa, Tangerang
Berikut adalah perincian tahap pelaksanaan praktik kerja lapangan.
1. Tahap Persaingan
Praktikan melakukan persiapan dengan membuat surat pengantar terlebih
dahulu dari bagian kemahasisaan fakultas ekonomi di gedung R dan
kemudian pembuatan surat permohonan izin praktik kerja lapangan di
bagian BAAK.Lalu surat permohonan izin praktik kerja lapangan kepada
perusahaan melalu menajer human resource division (HRD).
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2. Tahap Pelaksanaan
Praktikan

melaksanakan

praktik

kerja

lapangan

selama

satu

bulan,terhitung sejak tanggal 1 - 31 Agustus 2013,dengan ketentuan jam
oprasional

:

Hari masuk

: Senin-Sabtu

Jam kerja

: 08.00 – 17.00

Waktu isitirahat

: 12.30-13.30

3. Tahap pelaporan
Praktikan mulai menulis laporan saat praktik kerja sudah selesai tepatnya
pada bulan September 2013 dan akan di laporkan pada bulan mei 2014.
Tabel I.1
Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan
Tahap

Persiapa
n

Pelaksan
aan

Pelapora
n

Bula Juli
n

Agu
stus

Sep Okt
tem obe
ber
r

Nov
emb
er

Des
em
ber

Jan
uar
i

Tah
un

-13

-13

-13

-13

-14

-13

-13

Fe M Ap M Jun
br ar ril ei
i
ua et
ri
-14 -14 -14 -14 -14

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A . Sejarah Perusahaan
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan pada
tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal Perusahaan telah
berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan terkemuka di sektor
pembiayaan yang melayani pembiayaan beragam merek, baik untuk sepeda motor
maupun mobil, baru maupun bekas. Melihat pada adanya potensi untuk
mengembangkan usaha lebih lanjut, Adira Finance melakukan penawaran umum
perdana atas sahamnya pada tahun 2003, yang mana Bank Danamon menjadi
pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham sebesar 75%, dilanjutkan
dengan melakukan akuisisi selanjutnya sebesar 20% saham, menjadikan Bank
Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 95% pada tahun 2009. Dengan
demikian, Adira Finance menjadi bagian dari Temasek Holdings, perusahaan
investasi plat merah asal Singapura.
Memasuki tahun 2013, perekonomian Indonesia mulai mengalami
serangkaian tekanan. Pada kondisi ekonomi dunia di mana harga komoditas masih
melanjutkan

tren

penurunan

yang

memberikan

indikasi

telah

berakhirnya supercycle, ditambah lagi rencana pengurangan stimulus(Quantitative
Easing) oleh Federal Reserve, Amerika Serikat, yang menimbulkan kepanikan
pada perekonomian secara global dan berujung pada aliran dana asing keluar dari
Indonesia.
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Tekanan pada ekonomi global kemudian berdampak pada neraca
perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2013 yang mencatatkan defisit sebesar
USD 7,3 miliar. Kondisi inipun turut membuat nilai tukar rupiah terdepresi hingga
ditutup pada Rp12.160 per dollar AS. Inflasi melonjak hingga hingga menyentuh
tingkat 8,38% pada tahun 2013, dan sebagai langkah pengendalian inflasi, Bank
Indonesia mengerek suku bunga acuan secara bertahap hingga ditutup pada
tingkat 7,5% pada akhir tahun 2013. Dengan demikian, pada tahun 2013,
Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,8%.
Walaupun kesemua kondisi di atas tidak terlihat kondusif, namun
sesungguhnya perekonomian Indonesia masih kuat secara fundamental. Hal ini
dapat dilihat dari industri otomotif Indonesia yang masih mencatatkan
pertumbuhan pada tahun 2013, yakni tumbuh 9% untuk penjualan sepeda motor
nasional menjadi 7,8 juta unit dan 10% untuk penjualan mobil nasional menjadi
1,3 juta unit.
Saat ini, Adira Finance telah berhasil menjadi salah satu perusahaan
pembiayaan otomotif terbesar di Indonesia berdasarkan pencapaian laba,
pembiayaan baru dan piutang yang dikelola. Dengan didukung oleh lebih dari 28
ribu karyawan dan 667 jaringan usaha yang tersebar di berbagai daerah di
Indonesia, Adira Finance melayani lebih dari 3,7 juta konsumen dengan jumlah
piutang yang dikelola sebesar Rp48,3 triliun dan menguasai pangsa pasar 12,6%
untuk sepeda motor baru dan 5,4% untuk mobil baru.
Dengan pencapaian tersebut, Adira Finance menjadi kontributor yang
signifikan terhadap total portofolio Danamon. Di tahun 2013, Adira Finance telah

10

menyumbang 34% dari total portofolio dan 65% kepada segmen kredit massmarket Bank Danamon. Guna menghadapi meningkatnya tantangan dan risiko
pada tahun 2014 ini, Perusahaan telah mendefinisikan strategi korporasinya
dengan tagline “Together We Go To The Next Level Through: Customer
Engagement”, di mana strategi tersebut telah dilakukan sosialisasi kepada
seluruh karyawan Perusahaan.
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B. Struktur Organisasi Perusahaan

C. Visi dan Misi Perusahaan
Visi : Menjadi Perusahaan Pembiayaan Kelas Dunia


Membangun market presence yang signifikan (merek, pangsa pasar, jaringan
usaha, produk/pelayanan)



Menjalankan proses operasional yang terstandarisasi dan excellent



Menciptakan kontribusi nilai (value) yang berkelanjutan bagi para pemangku
kepentingan

12

Adira Finance bertekad untuk menjadi “Perusahaan Pembiayaan Kelas Dunia”
yang keberadaannya sangat diperhitungkan baik oleh pesaing maupun pasar.
Sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia saat ini, Adira
Finance memiliki aspirasi untuk terus membangun market presence yang
signifikan baik dalam hal brand name yang dekat di hati masyarakat, pangsa pasar
yang besar, jaringan usaha yang tersebar luas dan mudah dijangkau oleh seluruh
masyarakat, serta menyediakan produk/pelayanan yang dapat menjawab
kebutuhan masyarakat. Ini semua didukung oleh pelaksanaan proses operasional
yang telah terstruktur dan terstandarisasi sehingga memberi hasil yang terbaik.
Dengan demikian, Perusahaan akan dapat mewujudkan kontribusi nilai yang
berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan, baik pemegang saham,
konsumen, rekan usaha, karyawan, regulator, serta masyarakat di sekitarnya.
Misi


Menyediakan produk dan pelayanan yang terdiversifikasi melalui beragam
saluran distribusi



Melaksanakan operational excellence dan manajemen risiko yang baik



Menyediakan tempat bekerja terbaik bagi karyawan



Memampukan komunitas untuk mengalami kesejahteraan
Sebagai salah satu perusahaan yang menjalankan usahanya pada bidang jasa

keuangan, khususnya jasa pembiayaan kendaraan bermotor membuat Adira
Finance mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat, khususnya
mereka yang telah menjadi konsumen Perusahaan.Masyarakat mendapatkan
fasilitas/produk pembiayaan melalui Adira Finance untuk kepemilikan kendaraan
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bermotor dan pelayanan yang bervariasi guna memenuhi kebutuhan masyarakat
yang beragam melalui saluran distribusi dengan jangkauan yang luas.Ini semua
didukung oleh pelaksanaan operasional yang excellent serta manajemen risiko
yang menerapkan prinsip kehati-hatian namun tetap menyediakan ruang untuk
bertumbuh.Kedua hal ini hanya dapat terjadi apabila didukung oleh sumber daya
manusia yang dapat diandalkan.Untuk itu, Adira Finance berupaya untuk
menyediakan lingkungan bekerja yang kondusif sebagai wujud dukungan bagi
karyawannya. Hasil akhir yang hendak diwujudkan melalui penyediaan jasa
pembiayaan yang baik ini, adalah pemberdayaan perekonomian masyarakat
setempat agar dapat bergerak dengan baik yang pada akhirnya akan bermuara
pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat luas.

D. Kegiatan Usaha Adira Finance
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Ruang Lingkup Pembiayaan
Pada saat ini, ruang lingkup perusahaan dalam pembiayaan meliputi :
a. Pembiayaan Konsumen
b. Sewa Guna Usaha
c. Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Prinsip Syariah

Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen
dengan pembayaran secara angsuran.1
Sewa Guna Usaha
Kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara
sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa
hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (lessee)
selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran.2
Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Prinsip Syariah
Kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip Syariah.3
Unit Pembiayaan dan Target Pasar

1

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006
3
Peraturan Ketua Bapepam-LK No. PER-03/BL/2007
2
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Objek pembiayaan dari Adira Finance adalah Sepeda Motor dan Mobil
untuk kategori mobil penumpang dan komersial, baik unit baru maupun bekas.
Sepeda Motor
Indonesia merupakan pasar sepeda motor terbesar di asia tenggara dan
ketiga terbesar di dunia setelah China dan India. Dari segi cara pembelian, sekitar
75% dari pembelian sepeda motor di Indonesia dilakukan secara kredit, sehingga
Adira Finance hendak ikut berpartisipasi dalam pemberian kredit terhadap
pembelian sepeda motor dimana sepeda motor merupakan pilihan favorit
masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Adira Finance
memberikan fasilitas pemberian kredit kepada individu, kelompok nasabah atau
perusahaan yang ingin membeli kendaraan baru atau bekas secara kredit dari
berbagai merk. Secara konsisten, Adira Finance selalu berusaha memberikan
pelayanan maksimal untuk memenuhi kebutuhan akan sepeda motor baru maupun
bekas kepada masyarakat Indonesia.
Mobil
Ditengah kondisi perekonomian dunia yang belum stabil disertai dengan
pemberlakuan berbagai peraturan baru di dalam negeri, namun penjualan mobil
tetap menunjukkan peningkatan yang tinggi.Kondisi ini menempatkan Indonesia
sebagai Negara produsen dan pasar terbesar kedua di Asia Tenggara saat ini.
Didukung dengan kondisi pasar mobil di Indonesia yang cenderung stabil
dan seiring dengan semakin pesatnya pertumbuhan industri mobil dan semakin
banyaknya alternatif pilihan jenis mobil yang bisa dimiliki untuk mendukung
berbagai jenis aktivitas mulai dari transportasi, usaha, dan keluarga, Adira Finance
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hendak ikut berpartisipasi dalam pemberian kredit terhadap pembelian mobil
untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat Indonesia . Adira Finance memberikan
fasilitas pemberian kredit kepada perorangan maupun perusahaan yang
berkeinginan membeli mobil baru atau bekas untuk keperluan pribadi, operasional
maupun usaha.

E. Fasilitas Perusahaan
Gedung 3 lantai dan peralatan kantor yang lengkap untuk mendukung semua
kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan:


Lantai 1 untuk bagian customer service dan pelayanan



Lantai 2 untuk bagian operation dan collection



Lantai 3 untuk bagian marketting

Dengan ruangan full AC serta perangkat computer bagi karyawan di bagian
operation dan marketing, serta customer service.

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
A. Bidang Kerja
Dalam praktikan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PT. Adira
Finance.Dalam pelaksanaannya, praktikan diberikan kesempatan untuk
ditempatkan pada Operasional di bagian finance.Yang terdiri dari bagian
finance, admin kredit, dan BP(Billing Process). Parktikan mendapatkan tugas
untuk membantu di bagian finance Dalam menjalankan praktik kerja lapangan
ini di bina oleh Bapak Suhanda selaku Kepala HRD dan Ibu Juwita selaku
bagian finance out di perusahaan Adira Finance. Dalam menjalankan tugas di
perusahaan tersebut tidaklah terlalu rumit.Ada tiga pihak yang berperan di
dalam bagian finance yaitu finance in, finance product dan finance out. Bagian
Finance in bertugas mencatat dana yang masuk di perusahaan, bagian finance
product bertugas menangani pencairan dana dalam transaksi yang dilakukan
oleh perusahaan, bagian finance out bertugas mentaransfer dana dari
perusahaan kepihak ke tiga.
Dalam proses pembimbingan praktikan hal pertama yang diajarkan
adalah mengenal bidang kerja di PT Adira Finance selaku perusahaan yang
bergerak di bidang pelayanan dan pembiayaan pembelian mobil dan motor .
Kemudian selanjutnya dipaparkan mengenai ruang lingkup pekerjaan yang
akan dilakukan serta proses pelaksanaan pekerjaan. Didalam melaksanakan
praktikan juga diharapkan dapan meningkatkan kedisiplinan, inisiatif
bertanggung jawab serta mampu bekerja terampil dalam pelaksanaan Praktik
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Kerja lapangan. Dalam melaksanakan Praktik Kerja lapangan harus mengikuti
segala peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan oleh Bapak Suhanda
selaku HRD Head. Peraturan yang dipaparkan diantaranya adalah :
a. Menaati peraturan jam kerja kantor dengan catatan tidak terlambat.
Datang sebelum jam 08.30
b. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap sopan santun kepada semua
pegawai.
c. Melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab terhadap tugas
masing-masing.
d. Tidak diizinkan untuk meninggalkan kantor saat jam kantor kecuali atas
izin dari Bapak Suhanda selaku kepala HRD.
e. Dilarang mengunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi secara
berlebihan. (telpon, kendaraan,internet, dll)
f. Menjaga nama baik diri sendiri, Universitas Negeri Jakarta, dan
PT.Adira Finace.

Secara umum bidang kerja yang dilakukan saat Praktik Kerja Lapangan
sebagai staff finance adalah sebagai berikut :
1. Mengurutkan, memeriksa, dan menginput Tanda Terima
2. Menerima uang setoran kasir
3. Menghitung kas masuk
4. Membuat laporan Rekonsiliasi
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B.

Pelaksanaan Kerja
PT. Adira Finance adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam . Dalam

pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ditempatkan atau diposisikan membantu staff
finance untuk membuat, menganalisa, mencatat transaksi keuangan dalam
perusahaan yang di bimbing langsung oleh Ibu Juwita selaku bagian finance.
Untuk praktikan hari pertama, dilakukan wawancara oleh bagian Finance, dalam
proses wawancara menjelaskan mengenai tugas pada setiap divisi di Adira
Finance, dijelaskan pula mengenai tata peraturan perusahaan yang harus ditaati
pada saat praktikan agar dapat meningkatkan efektifitas dan tanggung jawab
terhadap tugas yang telah diberikan. Untuk selanjutnya diperkenalkan pula
gambaran mengenai lingkhungan perusahaan dan penjelaskan mengenai bidang
kerja pada bagian finance serta diperkenalkan kepada seluruh karyawan pada
bagian operasional .
1. Menerima uang setoran dari kasir dan kemudian memisahkannya sesuai
dengan jenis dan nominalnya (cash Opname)
Uang yang didapat dari kasir dipisahkan sesuai dengan nominalnya
kemudian mencatat berapa lembar uang kertas dan koin yang sudah masuk
kedalam kas .
2. Menginput saldo kas masuk menggunakan Microsoft excel.
Data saldo kas masuk didapatkan dari bagian kasir yang kemudian
diserahkan kepada bagian finance untuk dihitung kembali. Data dihitung
menggunakan prgram-program dan rumus-rumus yang ada di microsoft
excel. Dana kas masuk didapat ketika kasir sudah tutup buku pada akhir
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hari kerja di sore hari sebelum kemudian dijumlahkan pada kas yang
didapat di siang hari pada keesokan harinya
3. Mengerjakan rekonsiliasi
Rekonsiliasi dilakukan menggunakan sistem aplikasi komputer adira yang
disebut dengan AD1.SYS.ORA. Yaitu menginput posisi akhir kas kecil ,
menghitung saldo kas fisik dari hasil cash opname, kemudian menyelisih
posisi akhir kas kecil dengan sado kas fisik dari cash opname,
mengikhtisar pengguanaan kas kecil , dan yang terakhir adalah menyelisih
pososi akhir kas kecil dengan penggunaan ikhtisar kas kecil harus sama
dngan selisih posisi akhir kas kecil dengan saldo kas fisik hasil csh
opname.

C. Kendala yang Dihadapi
Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan ini praktikan menghadapi
beberapa kendala. Kendala-kendala yang dihadapi tersebut antara lain:
1. Kurangnya pengetahuan tentang SAP sehingga praktikan tidak tahu
bagaimana

cara

mengoperasikannya,

karena

pembaharuan

SAP

perusahaan menyebabkan hanya sedikit karyawan yang mengerti
pengoprasiannya, dan menyebabkan kesulitan untuk meminta bantuan.
2. Dokumen yang diperiksa disusun kurang rapih, sehingga data sulit dicari.
3. SAP yang digunakan untuk perusahaan menggunakan sistim online.
Sehingga koneksi buruk, mengakibatkan pekerjaan terhambat.
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4. Memisahkan uang sesuai dengan nominalnya harus teliti , sebab jika
kurang teliti dapat terjadi kesalahan penghitungan yang berakibat fatal.

D. Cara Mengatasi Kendala
Agar tidak terus menerus terganggu dengan kendala-kenadala yang
dihadapi, Praktikan berusaha mengatasi kendala yang ada agar dapat mengerjakan
pekerjaan dengan baik.
Adapun cara mengatasi kendala tersebut adalah:
1. Ketika pembimbing memberi tahu cara mengoperasikannya, praktikan
memperhatikan dengan baik dan teliti kemudian mencoba mengulanginya
kembali, jika pekerjaan telah selesai.
2. Meminta izin untuk merapihkan dokumen sesuai dengan tahun, sehingga
memberi kemudahan dalam mencari arsip yang dibutuhkan.
3. Bila koneksi internet buruk, segera memberitahukan pembimbing, dan
meminta pekerjaan apa lagi yang bisa dikerjakan, atau menyelesaikan
pekerjaan yang sempat tertunda.
4. Memaksimalkan pengerjaan penginputan data, serta pandai – pandai
memanajemen waktu, agar tidak ada waktu yang terbuang sia – sia,
pekerjaan bisa selesai tepat waktu.

BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kegiatan dalam mengaplikasikan
semua ilmu yang telah di dapat selama proses tatap muka perkuliahan, tidak hanya
itu dengan adanya kegiatan ini maka mahasiswa diharapkan mampu mengenal
lebih jauh kondisi serta gambaran dari lingkungan kerja sebuah instansi atau
perusahaan.
Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada PT. Adira Finance
Cabang Cikupa, Tangerang. PT Adira Finance merupakan sebuah badan usaha
swasta yang bergerak didalam bidang pembiayaan pembelian motor atau mobil
baru atau bekas. Di dalam kesempatan ini praktikan diberi tugas untuk membantu
pada bagian financen , khususnya finance in. Dimana praktikan bertugas untuk
melakukan cash opname dan rekonsiliasi terhadap penerimaan kas masuk
perusahaan.
Berdasarkan pengalaman Praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Praktikan mendapatkan ilmu dan pengalaman baru yang sebelumnya
belum pernah Praktikan dapatkan dalam perkuliahan tatap muka, seperti
membuat laporan rekapitulasi, serta penggunaan SAP perusahaan.
2. Praktik Kerja Lapangan memberikan gambaran yang jelas mengenai dunia
kerja yang sesungguhnya kepada Praktikan. Pada PT Prima Adira Finance.
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Praktikan juga dilatih untuk bersikap cermat, berhati-hati, dan penuh
analisis dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Kendala yang dihadapi Praktikan selama Praktik Kerja Lapangan ini
adalah Kurangnya pengetahuan tentang SAP sehingga praktikan tidak tahu
bagaimana

cara

mengoperasikannya,

karena

pembaharuan

SAP

perusahaan menyebabkan hanya sedikit karyawan yang mengerti
pengoprasiannya, dan menyebabkan kesulitan untuk meminta bantuan.
Serta SAP yang digunakan untuk perusahaan menggunakan sistim online.
Sehingga koneksi buruk, mengakibatkan pekerjaan terhambat.
4. Cara mengatasi kendala-kendala selama melakukan Praktik Kerja
Lapangan

adalah

Ketika

pembimbing

memberi

tahu

cara

mengoperasikannya, praktikan memperhatikan dengan baik dan teliti
kemudian mencoba mengulanginya kembali, jika pekerjaan telah selesai.
Bila koneksi internet buruk, segera memberitahukan pembimbing, dan
meminta pekerjaan apa lagi yang bisa dikerjakan, atau menyelesaikan
pekerjaan yang sempat tertunda.

A. Saran
Adapun saran-saran yang Praktikan sampaikan, antara lain:
1.

Bagi Universitas Negeri Jakarta
a. Sebaiknya pihak Universitas Negeri Jakarta memantau mahasiswa pada
saat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan berlangsung dengan cara
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berkunjung ke perusahaan tempat mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
untuk menjamin kinerja dan pengawasan terhadap mahasiswa.
b. Sebaiknya pihak Universitas Negeri Jakarta menjalin kerjasama dengan
pihak perusahaan, baik perusahaan negeri maupun swasta. Hal tersebut
agar memudahkan mahasiswa pada saat akan melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan di perusahaan, khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi.
c. Memberikan panduan mengenai dunia kerja, sehingga mahasiswa lebih
siap menghadapi praktek kerja lapangan.
d. Meningkatkan kualitas SDM mahasiswa yang siap untuk memasuki dunia
kerja dengan beragam soft skill tersebut, sehingga mahasiswa siap baik
saatmemasuki dunia kerja maupun praktek kerja lapangan, karena telah
terbiasa dengan soft skill yang dimiliki sesuai bidangnya.
e. Pihak Fakultas Ekonomi UNJ seharusnya memberikan pembekalan serta
arahan kepada setiap mahasiswa yang akan melaksanakan PKL.
Pembekalan dan arahan ini dapat berupa penjelasan proses yang harus
dilakukan untuk melakukan pengajuan PKL di perusahaan, pemberitahuan
dosen

pembimbing

sebelum

PKL

dilaksanakan,

dan

kurikulum

perkuliahan yang mengikuti perkembangan dunia kerja.
2.

Bagi PT Adira Finance
a. Sikap kooperatif perusahaan dengan Praktikan sudah sangat baik,
sebaiknya dipertahankan agar semakin tercipta hubungan yang harmonis
antara karyawan dengan Praktikan.
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b. Semakin banyak menerima mahasiswa praktek kerja lapangan terutama
yang berasal dari universitas, sehingga semakin meningkatkan kualitas
perusahaan, karena banyak ilmu selama perkuliahan yang masih harus
ditingkatkan dalam dunia kerja.
c. Menjalin hubungan yang baik dengan universitas para praktikan, sehingga
memudahkan pula dalam peningkatan kualitas SDM.
3.

Bagi Mahasiswa
a. Mahasiswa yang hendak melakukan PKL diharapkan dapat menerapkan
kemampuannya dalam bidang akuntansi serta menyalurkan ilmu
pengetahuan yang telah dimiliki selama perkuliahan ketika melaksanakan
PKL.
b. Sebelum melaksanakan PKl sebaiknya mahasiswa mencari tahu terlebih
dahulu tentang perusahaan serta mempersiapkan diri secara matang
terhadap setiap kondisi di lapangan. Hal ini diharapkan agar dapat
membantu mahasiswa cepat beradaptasi dengan dinamika perusahaan.
Sehingga pihak perusahaan merasa puas dengan hasil kerja mahasiswa
UNJ.
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