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MOTTO 

 

 

 

“Jangan jadikan pendidikan sebagai alat untuk mendapatkan harta, demi 

memperoleh uang untuk memperkarya dirimu. Belajarlah supaya todak menjadi 

orang bodoh dan dibodohi oleh orang.” 

(Ulilamrir Rahman) 

 

 

 

"Bila takut akan kegagalan, berarti kita telah membatasi kemampuan kita."  

(Henry Ford) 

 

 

"Ubah pikiranmu dan kau dapat mengubah duniamu." 

(Norman Vincent Peale) 

 

 

“Sebuah kegagalan memang menyakitkan, tetapi jangan biarkan kegagalan 

merenggut banyak hal yang yang akan terjadi di masa depan.” 

(Annahlia Ollen Nektarojelin) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Perusahaan tentunya tidak bisa lepas dari yang namanya  fungsi 

akuntansi. Dimana fungsi tersebut dapat memberikan suatu informasi bagi 

perusahaan. Selain sebagai sistem informasi, akuntansi juga dapat digunakan 

sebagai pengawasan perusahaan oleh sebab itu keberadaan sistem akuntansi 

sangat penting bagi perusahaan.  

Didalam suatu sistem akuntansi terdapat laporan keuangan perusahaan 

dimana dalam laporan keuangan tersebut terdapat keuntungan atau laba 

perusahaan. Semakin besar pendapatan atau laba perusahaan maka keuangan 

perusahaan juga semakin sehat bahkan perusahaan bisa berkembang. Salah 

satu cara mendapatkan keuntungan atau laba yaitu dengan cara melakukan 

penjualan kepada konsumen. 

Menurut penulis, penjualan merupakan sumber penerimaan utama 

perusahaan. Penjualan dianggap sah apabila perusahaan telah memindahkan 

manfaat suatu barang kepada konsumen. Adanya sistem informasi dalam suatu 

perusahaan akan mempermudah kegiatan transaksi maupun pencatatakan 

keuangan dan pengakuan penjualan. 

Penjualan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penjual dalam 

menjual barang atau jasa dengan harapan akan memperoleh laba dari adanya 

transaksi- transaksi tersebut dan penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan 

atau pemindahan hak kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke 

pembeli. Penjualan dari suatu produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

merupakan salah satu faktor penentu dalam kegiatan perusahaan. Perusahaan 

selalu berusaha untuk meningkatkan penjualannya karena dengan 

meningkatnya penjualan akan meningkatkan pendapatan perusahaan pula 

(Mulyadi, 2010:202). 

Penjualan yang dilaksanakan oleh perusahaan dapat secara tunai 

maupun kredit. Kondisi tersebut memotivasi perusahaan dalam pelaksanaan 
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sistem penjualannya baik secara tunai maupun kredit untuk meningkatkan 

pendapatan. Penjualan secara kredit atas suatu produk merupakan salah satu 

sumber penerimaan kas bagi perusahaan, khususnya pelunasan piutang 

(Puspitawati dan Anggadini, 2011:165). 

Penjualan kredit dilakukan perusahaan dengan cara mengirimkan 

barang sesuai dengan order yang diterima dari pembeli dan untuk jangka 

waktu tertentu perusahaan mempunyai tagihan kepada pembeli tersebut. 

Untuk menghindari tidak tertagihnya piutang, setiap penjualan kredit selalu 

didahului dengan menganalisis kemampuan pembeli. Penjualan kredit yang 

dilaksanakan perusahaan tentu memiliki suatu sistem yang mengatur 

penjualan kredit agar piutang atas penjualan kredit tidak meningkat (Mulyadi, 

2016:167). 

Menurut penulis, prosedur penjualan kredit yang dilakukan PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk. meliputi prosedur pemesanan barang, 

persetujuan kredit, pengiriman barang, penagihan, pencatatan akuntansi 

dengan melibatkan bagian akuntansi atau fungsi yang terkait dan dokumen-

dokumen yang digunakan. Untuk menghindari kecurangan yang terjadi dalam 

sistem akuntansi penjualan kredit di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

dilakukan pemisahan fungsi dan dokumen yang sudah diurutkan. Sebagai 

bentuk dari pengawasan atas dokumen yang telah diotorisasi oleh bagian yang 

berwenang atas informasi yang ada di dalamnya telah disetujui dan 

dipertanggung jawabkan. 

Menurut penulis, sistem akuntansi penjualan di PT. Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk. pada dasarnya sudah baik, hanya saja belum begitu efektif 

karena masih ada fungsi yang terkait merangkap lebih dari satu pekerjaan. 

Untuk itu perlu dikaji kembali tentang sistem yang digunakan sehingga fungsi 

yang terkait dapat berperan sesuai dengan tugasnya masing-masing, sehingga 

tidak ada penyelahgunaan dan penyelewengan dengan hasil yang lebih efektif. 

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. adalah perusahaan yang 

bergerak di bidang leasing dimana penjualan yang dilakukan adalah penjualan 

secara kredit. Penjualan kredit yang terdapat pada perusahaan PT. Adira Multi 
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Finance Tbk. Cabang Jember salah satunya adalah penjualan kredit sepeda 

motor baru. Atas dasar uraian diatas maka penulis mengambil judul “ Prosedur 

dan Sistem Penjualan Kredit Motor Baru pada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk. Cabang Jember “ 

 

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

a) Untuk mengetahui secara langsung mengenai Prosedur dan Sistem 

Penjualan Kredit Motor Baru pada PT. Adira Dinamika Multi Finance 

Tbk. Cabang Jember. 

b) Untuk membantu kegiatan Penjualan Kredit pada PT. Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk. Cabang Jember. 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata 

a) Merupakan sarana untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh pada 

perkuliahan untuk dijadikan bekal sebelum mengahadapi dunia kerja 

yang sebenarnya. 

b) Untuk mendapatkan pengalaman kerja pada bidang Prosedur dan 

Sistem Penjualan Kredit Motor Baru pada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk. Cabang Jember. 

 

1.3 Identifikasi Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang Praktek Kerja Nyata (PKN) dapat 

dirumuskan permasalahan yaitu, kegiatan dalam memberikan fasilitas kredit 

tidak selalu berjalan dengan lancar, karena kurang telitinya mengecek data 

nasabah sehingga data nasabah tidak valid dan menyebabkan banyak nasabah 

tidak lancar yang tidak mampu membayar kewajibannya. PT. Adira dinamika 

Multi Finance Tbk. Cabang Jember sudah melalukan prosedur dengan baik, 

tetapi tingkat nasabah tidak lancar semakin banyak sehingga menyebabkan 

nasabah tidak dapat melunasi angsurannya. 
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1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.4.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan di PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk. Cabang Jember yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada 

No. 229 Kaliwates Kidul Jember Jawa Timur. 

 

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih selama 2 ( dua ) 

bulan terhitung mulai tanggal 24 Februari - 02 April 2020. Adapun 

jam kerja pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang 

Jember adalah sebagai berikut : 

 

Senin – Jumat    : 08.00 – 16.00 

Istirahat     : 12.00 – 13.00 

Istirahat Hari Jumat   : 11.00 – 13.00 

Sabtu     : 08.00 – 12.00 

Minggu     : Libur 

 

1.4.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan PKN 

NO KEGIATAN 

MINGGU KE 

I II III IV V VI VII VIII 

1 

Perkenalan dan 

penempatan obyek 

Praktek Kerja Nyata 
     

   

2 

Melaksanakan 

Praktek Kerja Nyata 

sesuai yang diberikan 
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oleh pihak instansi 

3 

Mencari data-data 

sebagai dasar menulis 

laporan 
     

 
  

4 

Mengadakan 

konsultasi dengan 

dosen pembimbing 
     

   

5 
Menyusun laporan 

Praktek Kerja Nyata      
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Akuntansi 

Akuntansi berasal dari bahasa Perancis “compter” yang artinya 

menghitung, Secara umum akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, 

pengukuran, pencatatan, serta pelaporan informasi ekonomi keuangan yang 

berfungsi untuk penilaian sekaligus pengambilan keputusan untuk pihak 

yang membutuhkannya. Akuntansi dipakai di hampir seluruh aktivitas bisnis 

di seluruh penjuru dunia untuk mengambil keputusan sehingga disebut 

sebagai bahasa bisnis. 

2.1.1 Pengertian Akuntansi  

Akuntansi ialah “Suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk 

menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak 

yang berkepentingan”. (Kartikahadi dkk, 2016) 

Kesimpulan nya berarti akuntansi merupakan sistem informasi yang 

memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 

kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan Sebagai proses pencatatan, 

penggolongan, peringkasan transaksi keuangan dan penginterpretasian 

hasil proses tersebut. 

Akuntansi terdiri dari 3 aktivitas yang mendasar yakni identifikasi, 

pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi sebuah organisasi 

kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa 

ekonomi sesuai dengan aktivitas usahanya dan mencatat peristiwa tersebut 

untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan 

secara sistematis, kronologis setiap peristiwa, dalam satuan mata uang. 

Akhirnya pada pengkomunikasian kumpulan informasi tersebut kepada 

pihak yang berkepentingan dalam sebuah bentuk laporan akuntansi atau 

dikenal dengan laporan keuangan. (Kieso, 2016) 
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2.1.2 Tujuan Akuntansi 

a) Bertujuan untuk menyiapkan sebuah laporan keuangan yang akurat 

supaya dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambil kebijakan, 

dan pihak berkepentingan lainnya, contohnya seperti pemegang saham, 

kreditur, atau pemilik. 

b) Bertujuan untuk sebagai Pencatatan harian yang terlibat dalam suatu 

proses ini dikenal dengan sebutan pembukuan. Akuntansi keuangan 

yakni suatu cabang dari akuntansi yang dimana sebuah informasi 

keuangan pada sebuah bisnis dicatat, diklasifikasi, diringkas, 

diinterpretasikan, dan dikomunikasikan. 

c) Auditing, yakni bertujuan untuk satu disiplin ilmu yang terkait tapi 

tetap terpisah dari akuntansi, ialah suatu proses yang dimana 

pemeriksa independen memeriksa sebuah laporan keuangan suatu 

organisasi untuk memberikan suatu pendapat atau opini – yang masuk 

akal tapi tak dijamin dengan sepenuhnya – mengenai kewajaran dan 

kesesuaiannya dengan suatu prinsip akuntansi yang berterima umum. 

(Mulyadi, 2016) 

2.2 Sistem Akuntansi 

Menurut (Mulyadi, 2016) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan. 

Berdasarkan definisi sistem akuntansi tersebut, unsur suatu sistem 

akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar 

dan buku pembantu, serta laporan. Berikut ini diuraikan lebih lanjut 

pengertian setiap unsur sistem akuntansi tersebut (Kartikahadi dkk, 2016). 

a) Formulir 

Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut dengan istilah dokumen, 

karena dengan formulir ini peristiwa yang terjadi dalam organsisasi, 

direkam (didokumentasikan) diatas secarik kertas. Formulir sering 
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pula disebut  dengan istilah media, karena formulir merupakan media 

untuk mencatat peristiwa yang terjadi dalam organisasi ke dalam 

catatan. Dengan formulir ini, data yang terkait dengan transaksi 

direkam pertama kalinya sebagai dasar pencatatan dalam catatan 

(Mulyadi, 2016:3). 

Formulir dalam perusahaan bermanfaat untuk menetapkan tanggung 

jawab timbulnya transaksi bisnis perusahaan, setiap transaksi terjadi 

karena adanya otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk 

melaksanakan transaksi tersebut yang pelaksanaannya harus 

ditertanggungjawabkan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan 

formulir, merekam data transaksi perusahaan, mengurangi 

kemungkinan kesalahan dengan cara menyatakan semua kejadian 

dalam bentuk tulisan, dan untuk meyampaikan informasi secara intern 

dengan formulir tersebut. 

b) Jurnal 

Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklarifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. Seperti telah disebutkan diatas, sumber informasi pencatatan 

dalam jurnal ini adalah formulir. Dalam jurnal ini data keuangan 

untuk pertama kalinya diklarifikasikan menurut penggolongan yang 

sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan 

(Mulyadi, 2016:3). 

Transaksi awalnya dimasukkan dalam catatan dengan menggunakan 

aturan debit dan kredit yang disebut jurnal (journal). Jurnal dalam hal 

ini, berfungsi sebagai catatan ketika transaksi terjadi dan dicatat. 

Proses pencatatan transaksi dalam jurnal disebut menjurnal 

(journalizing),  sedangkan bentuk pencatatan transaksi disebut ayat 

jurnal (Warren, 2015). 

c) Buku Besar 

Buku besar (general ledger) terdiri akun-akun yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. 
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Akun buku besar ini di satu pihak, dapat dipandang sebagai wadah 

untuk menggolongkan data keuangan, dipihak lain dapat dipandang 

pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan 

keuangan (Mulyadi, 2016:4). 

Setelah bukti transaksi dicatat dalam jurnal, tahap selanjutnya adalah 

memindahkan data yang terdapat dalam jurnal ke dalam perkiraan-

perkiraan yang bersangkutan di buku besar yang disebut tahap 

pemindah-bukuan (posting) ke buku besar. 

d) Buku Pembantu 

Jika data keuangan yang digolongkan dalam buku besar diperlukan 

rinciannya lebih lanjut, dapat dibentuk buku pembantu (subsidiary 

ledger). Buku pembantu ini terdiri dari akun-akun pembantu yang 

merinci data keuangan yang tercantum dalam akun tertentu dalam 

buku besar. Buku besar dan buku pembantu disebut sebagai catatan 

akuntansi akhir juga karena setelah data keuangan dicatat dalam buku-

buku tersebut, proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam catatan akuntansi (Mulyadi, 

2016:4). 

Sejumlah besar akun-akun individu yang memiliki kesamaan 

karakteristik dapat dikumpulkan bersama dalam buku besar terpisah 

yang disebut buku besar pembantu (subsidiary ledger). Dalam buku 

besar umum, setiap buku besar pembantu akan diwakili oleh suatu 

akun yang merangkum saldo, yang disebut akun pengendali 

(controlling account). Buku pembantu adalah buku sekunder yang 

mendukung akun pengendali di buku besar (Warren, Reeve, dan 

Duchac, 2015:229). 

e) Laporan 

Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan berupa laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan harga pokok produksi, 

laporan beban pemasaran, laporan beban pokok penjualan, daftar 

umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan 
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yang lambat penjualannya. Laporan berisi informasi yang merupakan 

keluaran (output) sistem akuntansi (Mulyadi, 2016:4). 

Transaksi yang telah dicatat dan dirangkum, kemudian laporan 

disiapkan bagi para pengguna. Laporan akuntansi yang menyediakan 

informasi ini disebut laporan keuangan (financial statements). Laporan 

keuangan utama bagi perusahaan perseorangan adalah laporan laba 

rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan laporan 

arus kas (Warren, Reeve, dan Duchac, 2015:16). 

2.3 Prosedur 

Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu 

dapat dilakukan secara seragam. Pada akhirnya prosedur akan menjadi 

pedoman bagi suatu organisasi dalam mennentukan aktivitas apa saja yang 

harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. 

2.3.1 Pengertian Prosedur 

Prosedur adalah “Suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan 

beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk 

menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang”. (Mulyadi, 2016) 

Menurut Carl Heyel dalam Rasto Prosedur, adalah ”Serangkaian langkah-

langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulangdimulai, dilakukan, 

dikontrol, dan diselesaikan”. (Rasto, 2015 : 49) 

Berdasarkan beberapa pengertian prosedur dari para diatas maka penulis 

menyimpulkan bahwa prosedur, adalah “Serangkaian langkah-langkah 

logis yang melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih 

untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap”. 

2.3.2 Manfaat Prosedur 

Prosedur memiliki beberapa manfaat, yaitu : 

a. Memudahkan untuk menentukan langkah kegiatan di masa mendatang. 

b. Mengubah pekerjaan berulang menjadi rutin dan terbatas sehingga 

menyederhanakan pelaksanaan dan mengerjakan yang seperlunya. 
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c. Terdapat petunjuk atau program kerka yang jelas dan harus dipatuhi 

oleh semua pelaksana 

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif 

dan efisien. 

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan untuk 

mengawasi bila terjadi penyimpangan dan dilakukan perbaikan-

perbaikan. 

2.3.3 Karakteristik Prosedur 

Prosedur memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Dapat menunjang urutan yang logis dan sederhana. 

b. Mampu menciptakan pengawasan yang baik dan menggunakan biaya 

yang minimal. 

c. Dapat menunjukkan penetapan keputusan dan tanggung jawab. 

d. Menggambarkan adanya keterlambatan atau hambatan 

e. Terdapat sebuah pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota 

organisasi. 

f. Mencegah terjadinya penyimpangan 

g. Membantu organisasi agar efisiensi, efektivigas dan produktivitas 

kerja suatu unit 

2.4 Penjualan 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

Menurut (Sulistiyowati, 2010) penjualan adalah pendapatan yang 

berasal dari penjualan produk perusahaan, disajikan setelah dikurangi 

potongan penjualan dan retur penjualan. 

Menurut Mulyadi (2016:160) penjualan adalah kegiatan yang 

terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa, baik secara kredit maupun 

secara tunai. 
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Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penjualan 

merupakan kegiatan penjualan barang atau jasa perusahaan dengan total 

jumlah yang dibebankan kepada pelanggan atas barang atau jasa yang 

dijual perusahaan secara tunai maupun kredit. 

2.4.2 Aktivitas Penjualan 

Aktivitas penjulan dalam perusahaan dapat dilakukan baik secara tunai 

maupun kredit. jenis-jenis dari penjualan adalah sebagai berikut : 

a. Penjualan Tunai 

b. Penjualan Kredit 

2.5 Kredit 

2.5.1 Pengertian Kredit 

Kredit atau Pembiayaan adalah “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

pihak penyedia kredit dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan bunga atau bagi hasil” (Kasmir, 2016) 

2.5.2 Unsur – Unsur Kredit 

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

menurut (Kasmir, 2016) adalah sebagai berikut: 

a) Kepercayaan 

Suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan 

baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali 

dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, 

karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan 11 

penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan 

penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan 

kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. 

b) Kesepakatan 

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur 

kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. 

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana 
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masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-

masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit 

yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah. 

c) Jangka Waktu 

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak 

memiliki jangka waktu. 

d) Resiko 

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian 

yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya 

pada hal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah 

tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. 

Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu 

tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang 

jangka waktu suatu kredit semakin besar resikonya tidak tertagih, 

demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik 

resiko yang disengaja maupun resiko yang tidak disengaja. 

e) Balas Jasa 

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu 

keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu 

kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank 

prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi 

dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merugikan keuntungan 

utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah 

balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil. 

2.6 Penjualan Kredit 

Menurut Mulyadi (2016:160) dalam transaksi penjualan kredit, jika 

order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau 

penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang 

kepada pelanggannya.  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


14 
 

Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa aktivitas penjualan kredit 

adalah suatu transaksi antara perusahaan dengan pelanggan atas order yang 

dilakukan dan perusahaan mempunyai tagihan sesuai jangka waktu tertentu 

yang mengakibatkan timbulnya suatu piutang dan penjualan kredit tidak 

dapat menghasilkan penerimaan kas sementara hingga pada hari jatuh 

temponya piutang. 

2.7 Sistem Penjualan Kredit 

Kegiatan penjualan dilakukan oleh perusahaan terdiri dari transaksi 

penjualan barang atau jasa, baik secara tunai maupun kredit. Menurut 

Mulyadi (2010:202) “Dalam transaksi penjualan kredit, jika order dari 

pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, 

untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada 

langganannya”. Untuk memaksimalkan penangangan yang baik terhadap 

kegiatan penjualan kredit ini, manajemne perusahaan harus menerapkan 

sistem penjualan kredit yang sistematis dan sesuai dengan kondisi 

perusahaan agar kelancaran aktivitas penjualan kredit dan penyampaian 

hasil informasi dapat terjamin. Namun untuk mewujudkan semua keinginan 

manajemen tersebut, sangat diperlukan alatalat serta perangkat kerja. Alat-

alat dan perangkat kerja yang diperlukan untuk melaksanakan prosedur 

penjualan secara kredit adalah sebagai berikut: 

2.7.1 Fungsi – Fungsi yang Terkait dalam Penjualan Kredit 

Ada beberapa bagian yang memegang peranan penting di dalam prosedur 

penjualan kredit, dan bagian-bagian tersebut harus melakukan kerjasama 

dalam penunjang terciptanya suatu sistem yang baik tersebut. Fungsi yang 

terkait tersebut menurut Mulyadi (2010:211-213) adalah sebagai berikut: 

a. Fungsi Kredit 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk meneliti status kredit pelanggan 

dan memberikan otorisasi pemberian kredit kepada pelanggan. 

b. Fungsi Penjualan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima surat order dari 

pembeli, mengedit order dari pelanggan untuk menambahkan 
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informasi yang belum ada pada surat order tersebut, meminta otorisasi 

kredit, dikirim, dan mengisi surat order pengiriman. Fungsi ini juga 

bertanggungjawab untuk membuat “back order” pada saat yang 

diketahui tidak tersedianya persediaan untuk memenuhi order dari 

pelanggan. 

c. Fungsi Gudang 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyimpan barang dan 

menyiapkan barang yang  dipesan oleh pelanggan, menyerahkan 

barang ke fungsi pengiriman. 

d. Fungsi Pengiriman  

Fungsi bertanggung jawab untuk menyerahkan barang atas dasar surat 

order pengiriman yang diterimanya dari fungsi penjualan. 

e. Fungsi Akuntansi 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat piutang yang timbuk 

dari transaksi penjualan kredit dan membuat serta mengirimkan 

pernyataan piutang kepada para debitur serta membuat laporan 

penjualan. 

f. Fungsi Penagihan 

Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat dan mengirimkan faktur 

penjualan kepada pelanggan, serta menyediakan copy faktur bagi 

kepentingan pencatatan transaksi penjualan oleh fungsi akuntansi. 

Dari fungsi-fungsi yang terkait dalam penjualan kredit terdapat bagian 

yang penting dalam suatu perusahaan agar dapat menciptakan sistem 

yang baik. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

 

3.1 Sejarah PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. dibangun dengan kesungguhan 

tekad untuk menjadi perusahaan terbaik dan terpercaya di sektor pembiayaan 

konsumen bidang otomotif. PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (“Adira 

Finance”) adalah  perusahaan yang didirikan sejak tahun 1990 telah menjadi 

salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk berbagai merek otomotif di 

Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan jumlah aktiva yang dikelola. Pada 

bulan Maret 2004, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. melakukan 

penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 75,0% 

kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas ke PT. Bank 

Danamon Indonesia Tbk, (Bank Danamon), salah satu bank swasta nasional 

terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek dari Singapura.  Berkat dukungan 

dari Bank Danamon, Perusahaan terus mengembangkan usahanya dengan 

menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai yang 

tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang saham. Sejalan dengan 

kemampuan utama perusahaan dalam mengelola risiko pembiayaan secara 

retail, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. lebih berkonsentrasi kepada 

pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi. Dengan dukungan dana 

yang besar dari Bank Danamon, serta profesionalisme dan dedikasi yang 

tinggi, perusahaan mampu membukukan pembiayaan baru sebesar Rp 8,5 

triliun pada tahun 2006. Jumlah pembiayaan baru tersebut, 74,5% berasal dari 

sektor pembiayaan sepeda motor dan 25,0% berasal dari sektor pembiayaan 

mobil. Perusahaan membiayai sedikitnya 12,2% dari seluruh penjualan sepeda 

motor baru dan 3,9% dari seluruh penjualan mobil baru di Indonesia selama 

tahun 2006.  

Tahun 2006 merupakan tahun yang penuh tantangan sebagai akibat dari 

kondisi ekonomi makro yang kurang menguntungkan. Namun demikian, PT 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk mampu melewati tahun sulit tersebut 

dengan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut dapat terwujud berkat kerjasama 
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yang baik antar karyawan dan perhatian penuh perusahaan terhadap 

pengembangan sumber daya manusia.  

Perusahaan telah menerapkan budaya perusahaannya melalui program 

pelatihan yang berkesinambungan yang menyentuh hati karyawan, mitra usaha 

dan komunitas secara umum. Keseluruhan upaya ini menghasilkan 

kebanggaan dan kecintaan terhadap Perusahaan. Sementara itu, belajar dari 

pengalaman Perusahaan dalam melewati tahun-tahun yang sulit, PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk. mulai melebarkan sayapnya dan 

mengembangkan strategi yang tepat, yaitu mulai bergerak melayani konsumen 

yang hendak mengajukan pembiayaan atas kepemilikan sepeda motor atau 

mobil dan memperkokoh posisinya sebagai perusahaan pembiayaan yang 

membiayai berbagai merek otomotif. 

Strategi ini terbukti efektif seiring dengan terus berkembangnya industri 

otomotif terutama untuk sepeda motor, sehingga menjadikan Adira Finance 

sebagai salah satu pemain terbesar di sektor pembiayaan konsumen otomotif, 

tanpa harus terikat pada salah satu merek otomotif tertentu. Didukung dengan 

lebih dari 12,500 karyawan dan 245 jaringan usaha yang tersebar di banyak 

kota di Indonesia, PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. telah 

memantapkan posisinya sebagai salah satu perusahaan pembiayaan konsumen 

otomotif terkemuka di Indonesia.  

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. cabang Jember sendiri 

berkedudukan di Jl.Gajah Mada No. 229 Jember PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk. membuka peluang usaha melalui berbagai macam pembiyaan 

yaitu pembiayaan motor, barang-barang kebutuhan rumah tangga dan lain-

lain. 

 

3.1.1 Visi dan Misi  

Visi Adira Finance “menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para 

pelanggan” dan mempunyai misi sebagai berikut:  
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a) Beroperasi secara lugas dan tetap mengindahkan aspek kehati-hatian  

b) Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk 

Yamaha.  

c) Memenuhi harapan pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur 

dan pemerintah. 

(Sejarah dan Profil Singkat PT. Adira Dinamika Multi Finance, 2020) 

 

3.2 Struktur Organisasi 

 

 

HOB SSD

Sales Head 

Portofolio

Sales Head Non 

Dealer Sales

Sales Head 

Durable
Service Head

SO CRO SAD GAS DAS CS Teller

HOB SSD

ARH 

1-2

ARH 

5-back end

ARH 

3-4

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang 

Jember 

Sumber PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Jember 

3.2.1 Susunan dan Tugas Staff Adira Finance  

1) Head Of Branch (Pimpinan Cabang) 

a) Membuat rencana pengembangan usaha. 

b) Menetapkan kebijaksanaan perusahaan (program kerja) dan mengawasi 

karyawan secara keseluruhan. 
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c) Membuat keputusan. 

d) Membuat dan menetapkan tugas karyawan serta mengatur jam 

kerjanya. 

e) Melakukan rekruitmen staff untuk menjamin terlaksananya kegiatan 

perwakilan. 

f) Membina dan mengarahkan staff/bawahannya supaya dapat mencapai 

tugas dan sasaran yang telah ditentukan. 

g) Menilai prestasi kerja msing-masing staff dan memberikan usulan 

kepada kantor pusat naungannya akan imbalan prestasi yang sepadan. 

h) Memelihara ketertiban dan iklim kerja yang menyenangkan sehingga 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan memiliki. 

i) Bertindak atas nama perusahaan didalam melakukan kontrak atau 

perjanjian   dengan pihak luar. 

2) Cluster Collection Head 

a) Mengkoordinasi dan memantau ARH dalam melaksanakan tugasnya 

masing – masing 

3) Sales Head Portofolio 

a) Menjaga kemitraan dengan dealer motor bekas yang ada di Jember 

b) Menginformasikan ke dealer-dealer pembuatan tagihan atau payment 

c) Membuat promosi program yang ada 

4) Sales Head Non Dealer Sales 

a) Menjaga kemitraan dengan pemohon kredit di Adira 

b) Bertanggung jawab atas penjualan non dealer 

5) Service Head 

a) Membuat keputusan.  

b) Melakukan rekruitmen staff untuk menjamin terlaksananya kegiatan 

perwakilan. 

c) Membina dan mengarahkan staff/bawahannya supaya dapat mencapai 

tugas dan sasaran yang telah ditentukan 

d) Memelihara ketertiban dan iklim kerja yang menyenangkan sehingga 

menumbuhkan rasa kebersamaan dan memiliki. 
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6) ARH 1&2 (Account Receivable Head 1&2) 

a) Mengkoordinasi bawahan dalam melakukan penagihan 1-2 bulan. 

7) ARH 3&4 (Account Receivable Head 3&4) 

a) Mengkoordinasi bawahan dalam melakukan penagihan 3-4 bulan. 

8) ARH 5-back end (Account Receivable Head 5-back end) 

a) Mengkoordinasi bawahan dalam melakukan penagihan 5-back end. 

9) Sales Officer (SO) 

a) Survey kelayakan dari pemohon kredit. 

b) Kroscek persyaratan mendaftar. 

10) CRO ( Customer Relation Officer 

a) Membantu penjualan yang telah ditetapkan oleh management. 

b) Berkoordinasi dengan atasan untuk perencanaan dan pelaksanaan 

penjualan. 

11) SAD (Sales Adjent Durable) 

a) Menawarkan produk. 

b) Bisa menjual produk dengan baik. 

12) GAS ( General Admin Staff) 

a) Melaksanakan administrasi dan penginputan data khusus BPKB. 

b) Handling dokumen. 

13) DAS ( Data Admin Staff) 

a) Menginput Full Data Entry. 

b) Distribusi map. 

c) Menerima tagihan dari dealer. 

14) CS (Customer Service) 

a) Membangun hubungan baik dengan pelanggan. 

b) Memberikan informasi dan menerima serta menampung seluruh 

keluhan debitur dan dealer yang ditujukan ke perusahaan. 

c) Membuat order pembelian untuk kontrak yang telah disetujui. 

15) Teller 

a) Melayani seluruh kegiatan pembayaran oleh nasabah maupun tim  

collection 
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b) Menginput seluruh uang yang diterima dari nasabah. 

c) Membuat laporan cash of name harian untuk menghindari selisih 

angsuran yang di input. 

 

3.3 Kegiatan Pokok PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

3.3.1 Kredit Mobil 

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di 

Indonesia menawarkan kemudahan bagi para Sahabatnya untuk memiliki 

kendaraan (mobil baru dan second) berbagai merek dengan persyaratan 

kredit yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi Dering Adira 

1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan usaha di Indonesia 

serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. Adira Finance pun memiliki 

dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih nasabah (konvensional dan 

syariah).  

Adira Finance akan selalu hadir dengan menyediakan produk dan layanan 

yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dan memberikan 

pengalaman yang menguntungkan untuk Sahabatnya. 

3.3.2 Kredit Motor 

Adira Finance  sebagai salah satu perusahaan pembiayaan  terkemuka di 

Indonesia menawarkan kemudahan bagi para Sahabatnya untuk memiliki 

kendaraan (kredit motor baru dan bekas) dari berbagai merek dengan 

persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi 

Dering Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan 

usaha di Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. 

Adira Finance akan selalu hadir dengan menyediakan produk dan layanan 

yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dan memberikan 

pengalaman yang menguntungkan untuk Sahabatnya. 

3.3.3 Kredit Multiguna 

Kredit multi guna adalah produk kredit dari Adira Finance untuk 

pembiayaan kebutuhan nasabah dengan jaminan BPKB kendaraan motor 

ataupun mobil. Kredit ini berlaku bagi seluruh debitur Adira aktif 
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maupun customer baru Adira. Adapun produk atau jasa yang dapat 

dibiayai oleh kredit multi guna adalah sebagai berikut: 

a) Biaya wisata / travel 

b) Biaya Pendidikan 

c) Biaya kesehatan 

d) Biaya renovasi rumah 

e) Biaya pembuatan usaha franchise 

f) Biaya pembelian kendaraan bermotor & alat elektronik. 

3.3.4 Kredit Elektronik atau Durable 

Adira Finance sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di 

Indonesia menawarkan kemudahan bagi para Sahabatnya untuk memiliki 

produk elektronik seperti laptop, kulkas, AC, mesin cuci, TV, serta 

perabotan rumah tangga seperti furnitur, lemari, dan lain-lain dari berbagai 

merek dengan persyaratan kredit yang mudah, pilihan pembayaran yang 

banyak,dan layanan informasi yang bersahabat (Dering Adira 1500 511). 

Adira Finance pun memiliki dua sistem pembiayaan yang dapat dipilih 

nasabah (konvensional dan syariah). Bila Anda tertarik, kami 

menyediakan simulasi kredit untuk barang elektronik dan furniture bagi 

Anda yang memang ingin mengetahui bagaimana rincian dan 

perhitungannya. 

Adira Finance akan selalu hadir dengan menyediakan produk dan layanan 

yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dan memberikan 

pengalaman yang menguntungkan untuk Sahabatnya. 

 

3.4 Kredit Motor Baru pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. 

Adira Finance  sebagai salah satu perusahaan pembiayaan  terkemuka di 

Indonesia menawarkan kemudahan bagi para Sahabatnya untuk memiliki 

kendaraan (kredit motor baru dan bekas) dari berbagai merek dengan 

persyaratan kredit yang mudah, tenor yang panjang, layanan informasi Dering 

Adira 1500 511, jaringan pelayanan di lebih dari 500 jaringan usaha di 

Indonesia serta sistem penyimpanan BPKB yang aman. 
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Adira Finance akan selalu hadir dengan menyediakan produk dan layanan 

yang beragam sesuai siklus kehidupan konsumen dan memberikan 

pengalaman yang menguntungkan untuk Sahabatnya. 

3.4.1 Persyaratan Kredit Motor Untuk Konsumen Baru 

a) Karyawan 

1) WNI 

2) Lama kerja minimal 1 tahun 

3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah 

4) FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku 

5) FC Kartu Keluarga atau Surat / Akte Nikah 

6) FC Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal ( Rek 

Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB) 

7) FC Bukti penghasilan berupa Slip Gaji atau Surat Keterangan Gaji 

(Slip Gaji minimal 3 bulan terakhir) 

8) FC NPWP jika pembiayaan > 50 Juta 

9) Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 55 tahun 

 

 

b) Wiraswasta 

1) WNI 

2) Lama usaha minimal 2 tahun 

3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah 

4) FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku 

5) FC Kartu Keluarga atau Surat/Akte Nikah 

6) FC Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal (Rek 

Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB) 

7) FC Rekening Tabungan / Rekening Koran / Kwitansi / Bon-bon 

usaha / Rekap pendapatan usaha 

8) Foto tempat dan aktifitas usaha disertakan foto copy SIUP / TDP / 

TDR / SKDP / SITU / Asli surat keterangan usaha dari 

RT/RW/Kel/Kec. / Surat lapak / dokumen lain yang menunjukkan 
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kepemilikan tempat usaha / Denah tempat usaha yang diberi paraf 

oleh CA 

9) FC NPWP jika pembiayaan > 50 Juta 

10) Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 60 tahun 

c) Profesional 

1) WNI 

2) Lama usaha minimal 2 tahun 

3) Usia minimal 21 tahun / sudah menikah / pernah menikah 

4) FC KTP pemohon dan KTP pasangan yang masih berlaku 

5) FC Kartu Keluarga atau Surat / Akte Nikah 

6) FC Bukti Kepemilikan Rumah atau bukti tempat tinggal (Rek 

Listrik / Telepon / PAM / PBB / AJB) 

7) FC Rekening Tabungan / Rekening Koran / Rekap pendapatan 

praktel/profesi / Daftar pasien/klien 

8) Foto tempat dan aktifitas usaha disertakan foto copy SIUP / TDP / 

TDR / SKDP / SITU / Asli surat keterangan usaha dari 

RT/RW/Kel/Kec. / Surat lapak / dokumen lain yang menunjukkan 

kepemilikan tempat usaha / Denah tempat usaha yang diberi paraf 

oleh CA 

9) FC NPWP jika pembiayaan > 50 Juta 

10) Usia maksimal pada saat kredit lunas adalah 60 tahun 

d) Perusahaan 

1) Lama usaha minimal 2 tahun 

2) FC KTP Direktur/Komisaris/Pejabat lainnya sesuai akta yang 

berwenang 

3) FC Akte Pendirian peusahaan, perubahan-perubahan, dan 

pengesahannya (bila ada) 

4) FC Bukti usaha berupa TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan SIUP 

(Surat Ijin Usaha dan Perdagangan) atau TDR (Tanda Daftar 

Rekanan) atau SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) atau 

SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) yang masih berlaku 
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5) FC Bukti Keuangan berupa fotocopy rekening tabungan atau 

rekening koran 3 bulan terakhir atau fotocopy laporan keuangan 1 

tahun/periode terakhir FC NPWP 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54 

BAB 5. KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan Prosedur dan Sistem Penjualan Kredit  

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember merupakan 

perusahaan yang telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar 

untuk berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan 

jumlah aktiva yang dikelola. Adapun Prosedur Akuntansi Pemberian Kredit 

pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember yaitu : 

1) Calon nasabah datang ke kantor Adira Finance dengan mebawa 

persyaratan KTP, KK diserahkan ke Customer Service untuk dicek data 

2) Customer Service menyerahkan persyaratan kepada Sales Officer untuk 

disurvei. 

3) Sales Officer menyurvei kelayakan calon nasabah untuk permohonan 

kredit. 

4) Mengisi formulir gabungan untuk permohonan kredit. 

5) Dokumen diserahkan kepada Data Admin Staff untuk dientry kemudian 

diserahkan kepada Sales Head untuk dicek kembali. 

6) Setelah disetujui, nasabah menandatangani kontrak dan kembali ke 

Teller untuk melakukan DP dan angsuran pertama. 

7) Sales head melakukan pengecekkan barang nasabah. 

8) Nasabah menunggu barang yang akan dikirim. 

 

 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55 
 

5.2 Kendala Selama Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

Adapun kendala selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di PT. 

Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang Jember, sebagai berikut : 

a. Terbatasnya waktu untuk melakukan wawancara dikarenakan 

kesibukan yang dialami oleh karyawan PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk. Cabang Jember sebagai narasumber. 

b. Keterbatasan ruang gerak penulis terhadap beberapa dokumen yang 

sangat rahasia di PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Cabang 

Jember. 

c. Kekurangan karyawan sehingga banyak karyawan yang merangkap 

pekerjaan lain.  

d. Tidak semua dokumen boleh difoto sebagai lampiran tugas akhir. 

e. Sulitnya untuk mendapatkan dokumen yang mendukung penyusunan 

laporan tugas akhir dikarenakan setiap dokumen yang keluar harus 

seijin pimpinan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Lembar Persetujuan dan ACC Judul 

 

 

  

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 
 

Lampiran 3. Lembar Konsultasi 
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Lampiran 4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 5. Surat Permohonan Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Lembar Nilai Praktek Kerja Nyata  
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Lampiran 7. Formulir Gabungan 
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Lampiran 8. Surat Pernyataan 
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Lampiran 9. Surat Kesepakatan 
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Lampiran 10. Ringkasan Informasi Produk 
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Lampiran 11. Dokumentasi Bersama Karyawan Adira Finance 
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