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MOTTO 

 

“Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh sebagian besar manusia yaitu nikmat 

Sehat dan dan waktu Luang” 

(HR. Bukhari dan Ibnu Majah) 

 

“You must do the things you think you cannot do” 

(Eleanor Roosevelt) 

 

“Maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan dimana saja kamu berada” 

(QS. Al-Baqoroh: 148) 

 

“Untuk berhasil dalam hidup, kamu membutuhkan dua hal: ketidaktahuan dan 

kepercayaan diri” 

(Mark Twain) 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Alasan Pemilihan Judul 

Pada era globalisasi seperti sekarang dengan kemajuan-kemajuan yang 

ada, kebutuhan semakin meningkat dari zaman ke zaman. Setiap orang pasti 

memiliki kebutuhannya masing-masing, kebutuhan tersebut ada yang bersifat 

mendesak dan ada yang tidak. Kebutuhan tersebut contohnya seperti alat 

transportasi dan barang elektronik (durable). Akan tetapi untuk memiliki 

semua itu tidaklah mudah karna membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Oleh 

karna itu bermunculan perusahaan-perusahaan leasing untuk memudahkan 

bagi pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor dan barang elektronik 

tersebut. 

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk merupakan perusahaan yang 

berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan termuka di 

Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam pembiayaan seperti 

kendaraan bermotor  baik baru maupun bekas. Perusahaan leasing ini 

umumnya memiliki tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan melalui 

peningkatan jumlah barang yang dibiayainya. Namun pembiayaan kredit 

tersebut selalu berkaitan dengan waktu yang akan datang, yang berarti 

mengandung unsur ketidakpastiannya atau resiko. Pada dasarnya setiap 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pemberian kredit ini memiliki prinsip 

yaitu didasarkan atas kepercayaan. Meski demikian tidak dapat dipungkiri, 

bahwa permudahan akses dalam pemberian kredit ini dihadapkan 

ketidakpastian dan mengandung beberaparesiko yang harus ditanggung oleh 

Adira Finance. Salah satu resiko yang dihadapi perusahaan ini adalah adanya 

keterlambatan pembayaran.  

Keterlambatan pembayaran  ini merupakan suatu ketidaksanggupan 

nasabah dalam membayar sebagian piutang atau seluruh kewajibannya kepada 

perusahaan ini. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor internal maupun 
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ekternal. Keterlambatan ini semakin membuat bertambahnya biaya yang 

diterima nasabah. Biasanya keterlambatan ini akan dibayar ketika melakukan 

tagihan berikutnya namun nasabah terkadang membayar hanya uang pokok 

tersebut, sehingga saat pemberian kredit tersebut sudah lunas maka pihak 

collector akan menagih uang keterlambatan  pada nasabah. Biaya 

keterlambatan nasabah yang sangat tinggi biasanya akan mendatangi kantor  

Adira terdekat untuk meminta keringanan sehingga nasabah harus melakukan 

prosedur-prosedur yang ada. 

Berdasarkan uraian diatas, dalam melakukan Praktek Kerja Nyata pada 

PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk penulis tertarik mengambil judul 

“PROSEDUR AKUNTANSI PENGHAPUSAN DENDA PADA PT. ADIRA 

DINAMIKA MULTI FINANCE TBK” 

1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN 

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata  

1. Untuk mengetahui dan memahami secara langsung mengenai 

prosedur akuntansi dalam penghapusan denda pada PT. Adira 

Dinamika Multi Finance Tbk. 

2. Untuk membantu pelaksanaan kegiatan pada PT. Adira Dinamika 

Multi Finance Tbk 

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata  

1. Menjadikan sarana untuk melatih,menguji,dan memperdalam ilmu 

yang diperoleh. 

2. Dapat memperoleh pengalaman kerja sebagai bekal dalam 

melangkah di masa yang akan datang. 
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3. Dapat memahami dan mengetahui kerja pelaksanaan prosedur 

akuntansi penghapusan denda pada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk Cabang Jember 

4. Meningkatkan kemampuan serta menambah kreatifitas. 

1.3 Identifikasi Permasalahan 

1. Terjadinya kesalahan unsur pengendalian internal pada 

penghapusan denda di PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

Cabang Jember 

2. Kurangnya dokumen pada saat melakukan prosedur penghapusan 

denda. 

1.4 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

1.4.1 Objek Praktek Kerja Nyata 

Praktek Kerja Nyata ini dilakukan pada PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk Cabang Jember yang berlokasi di Jalan Gajah Mada 

No.229, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec.Kaliwates, Kabupaten 

Jember, Jawa Timur. 

1.4.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan kurang lebih dua bulan yang 

terhitung mulai tanggal 24 Februari-2 April atau selama 272 jam kerja. 

Adapun jam kerja pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

sebagai berikut : 

Senin – Sabtu 08.00 – 16.00 

Minggu  Libur 

Tabel 1.1 Jam Kerja Operasi 
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1.4.3 Jadwal Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Tabel 1.2 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o

. 

Kegiatan 

 

Minggu ke 

I 

 

II III IV V VI 

1

. 

Mengajukan surat permohonan 

Praktek Kerja Nyata pada instansi  

X      

2

.  

Pengenalan pada lingkungan PT 

Adira Dinamika Finance Tbk 

X      

3

. 

Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 

serta tugas yang diberikan pada 

perusahaan tersebut 

X X X X X X 

4

. 

Mengumpulkan data dan informasi 

yang berhubungan dengan judul 

yang telah dipilih 

X X X X X X 

5

.  

Menyusun Laporan Praktek Kerja 

Nyata dan Konsultasi dengan 

dosen pembimbing 

X X X X X X 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Prosedur  

2.1.1 Definisi Prosedur  

  Prosedur  menurut Mulyadi (2016:5) adalah suatu urutan kegiatan 

klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen 

atau lebih yang dibuat untuk mengatasi penanganan secara secara seragam 

transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. 

Menurut Rao dalam Rasto (2015a:48) presedur, adalah “Istilah yang 

berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani 

pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap”. 

 Menurut Carl Heyel dalam Rasto (2015b:49) prosedur, adalah 

”Serangkaian langkah-langkah logis dimana semua tindakan bisnis berulang 

dimulai, dilakukan, dikontrol, dan diselesaikan”. 

Berdasarkan beberapa pengertian prosedur dari para ahli diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa prosedur, adalah “Serangkaian langkah-langkah 

logis yang melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih 

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

2.2 Pengertian Akuntansi 

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi 

menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam 

suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. 

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang 

menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas 

ekonomi dan kondisi perusahaan. 

Digital Repository Universitas Jember

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


6 
 

Menurut Warren, Reeve, dan Duchac yang dialih bahasa oleh 

Suhardianto dan Kalanjati (2015:3) akuntansi (accounting) dapat 

diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk 

para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi 

perusahaan. Sistem informasi mengumpulkan dan memproses data-

data yang berkaitan dan kemuadian menyebarkan informasi 

keuangankepada pihak yang tertarik. 

Akuntansi menurut Sadeli (2016:4) merupakan kegiatan yang 

menghasilkan informasi keuangan dalam masyarakat, lembahga, pengusaha 

maupun organisasi. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa akuntansi 

adalah jasa yag digunakan untuk mencatat, meringkas, melaporkan dan 

menginterprestasikan data dasar ekonomi untuk kepentingan pengambilan 

keputusan perorangan, pengusaha, pemerintah dan anggota masyarakat 

lainnya. 

Dari pengertiaan diatas dapat didefinisikan akuntansi memiliki 

kesamaan arti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan ilmu 

dan sistem informasi yang menyangkut pencatatan,penggolongan, 

pengklasifikasian transaksi pada suatu perusahaan yang terjadi dalam satu 

periode untuk membuat laporan keuangn. 

2.2.1 Macam-macam Akuntansi   

  Menurut Anggara Farhan Akuntansi dibagi berbagai macam yaitu : 

1. Akuntansi Perbankan  

Pencatatan dalam akuntansi perbankan agak berbeda dengan akuntansi 

keuangan, karena menggunakan akun khusus yang hanya digunakan oleh 

pihak perbankan. Meskipun berbeda, namun akuntansi perbankan juga 

menyajikan laporan untuk pihak internal dan eksternal, namun dalam hal ini 
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pihak yang berhubungan dengan perbankan. Selain mencatat laporan 

keuangan, akuntansi perbankan juga mencatat transaksi perbankan yang 

terjadi di bank. Pencatatan transaksi ini disebut juga rekening administrasi 

2.  Akuntansi Biaya 

Akuntansi biaya merupakan akuntansi yang mengelola segala hal 

mengenai biaya perusahaan, yang berfungsi mengendalikan dan membuat 

perencanaan akan biaya pada operasiona perusahaan. Pengendalian dan 

perencanaan biaya inilah yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan 

harga.  

Akuntansi biaya membahas penentuan harga pokok berdasarkan 

berbagai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Kemudian harga pokok 

tersebut ditambahkan dengan laba yang ingin diraih untuk menetukan harga 

jual. 

3. Akuntansi Manajemen  

Akuntansi manajemen adalah akuntansi yang meliputi kegiatan 

manajemen perusahaan. Dalam akuntansi jenis ini, terdapat dua informasi 

yang dihasilkan. Yang pertama adalah informasi kuantatif berupa laporan 

keuangan, dan yang kedua adalah informasi kualitatif berupa laporan non-

keuangan 

Laporan keuangan dalam akuntansi manajemen diperuntukan khusus 

untuk pihak manajemen manajemen saja, jadi sifatnya tertutup dan rahasia. 

Perhitungan dalam akuntansi ini berdasar pada kebutuhan manajemen serta 

berpedoman pada sistem manajemen. 
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4. Akuntansi Pajak 

Definisi akuntansi pajak adalah akuntansi yang meliputi perhitungan 

pajak. Akuntansi ini dibuat untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak 

terutang yang harus ditanggung oleh perusahaan.  

Laporan keuangan dari akuntansi pajak meliputi berbagai perhitungan 

perpajakan dari pendapatan kena pajak atau PKP. Tujuannya dibuat laporan 

ini adalah untuk membantu perusahaan dalam membuat keputusan dan 

kebijakan mengenai pajak. 

5. Akuntansi Keuangan  

Diantara jenis akuntansi yang ada, akuntansi keuangan merupakan 

jenis akuntansi yang paling banyak dikenal masyarakat. Akuntansi keuangan 

meliputi segala pencatatan dan penyajian laporan keuangan dalam suatu 

periode. Laporan keuangan terssebut dibuat untuk digunakan oleh pihak pihak 

yang berkepentingan, baik pihak internal perusahaan maupun ekternal 

perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat harus sesuai dengan standar yang 

berlaku, yaitu SAK (Standar Akuntansi Keuangan). 

2.2.2 Sistem Akuntansi 

  Sistem akuntansi menurut Sujarweni (2015:3) adalah kumpulan 

elemen yaitu formulir, jurnal, buku besar, buku pembantu, dan laporan 

keuangan yang akan digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

  Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi adalah organisasi 

formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk 

menyediakan I nformasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam 

pengelolaan perusahaan. Sistem akuntansi menur.ut Mulyadi juga diartikan 
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sebagai satu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola terpadu untuk 

melaksanakan kegiatab pokok perusahaan. Unsur-unsur sistem akuntansi 

menurut Mulyadi : 

1. Formulir, merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam 

terjadinya transaksi. Formulir sering disebut istilah dokumen. Contoh 

dari formulir yaitu fatur penjualan, bukti kas keluar dan cek. 

2. Jurnal, merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk 

mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas data keuangan dan data 

lainnya. 

3. Buku Besar, terdiri ari rekening-rekening yang digunakan untuk 

meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal 

4. Buku Pembantu, terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk 

merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam 

buku besar.  Buku besar dan buku pembantu disebut juga sebagai 

catatan akuntansi akhir karena ssetelah data akuntansi dicatat didalam 

buku besar proses akuntansi selanjutnya adalah penyajian laporan 

keuangan, bukan pencatatan lagi ke dalam akuntansi. 

5. Laporan, berisi hasil akhir proses akuntansi yang berupa laporan 

keuangan perusahaan. 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi 

adalah formulir-formulir, laporan-laporan ataupun alat-alat pencatatan yang 

digunakan perusahaan untuk mencatat seluruh transasksi dan melaporkan 

hasilnya berupa laporan keuangan yang digunakan untuk mengawasi kegiatan 

perusahaan dalam pengelolaan perusahaan. 
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2.2.3 Sistem Akuntansi Piutang  

 Sistem akuntansi piutang menurut Mulyadi (2016:207), sistem 

akuntansi yang mempengaruhi piutang : sistem akuntansi penjualan kredit 

dengan kartu kredit perusahaan, sistem akuntansi penjualan kredit, dan sistem 

sistem retur penjualan. Sistem akuntansi piutang bertujuan untuk mencatat 

mutase piutang perusahaan kepada setiap debitur, yang terjadi karena 

transaksi penjualan kredit, retur penjualan, penerimaan kas dari piutang dan 

penghapusan piutang. Sistem yang terbentuk dari beberapa unsur antara lain : 

1. Fungsi yang Terkait 

a. Fungsi Akuntansi 

Pencatatan piutang dilakukan oleh fungsi akuntansi. Tugas 

fungsi akuntansi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang 

adalah : (1) menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap 

debitur, (2) menghasilkan pernyataan piutang secara periodic dan 

mengirimkannya ke setiap debitur, (3) menyelengggarakan 

catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan 

penyediaan data. 

b. 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. 

2. Jaringan prosedur yang membentuk sistem  

a.  Prosedur pencatatn piutang 

b.  Prosedur penagihan 

c.  Prosedur penghapusan piutang 

3. Informasi yang diperlukan oleh Manajemen 

a. Saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur 
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b. Riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur 

c. Umur piutang kepada setiap debitur 

4. Dokumen yang digunakan  

Dokumen pokok yang digunakan ssebagai dasar pencatatan ke dalam 

kartu piutang adalah : 

a. Faktur Penjualan  

b. Bukti kas masuk 

c. Memo kredit 

d. Bukti memorial 

5. Catatan Akuntansi yang Digunakan 

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

menyangkut piutang adalaah : 

a. Jurnal penjualan  

b. Jurnal retur penjualan 

c. Jurnal umum 

d. Jurnal penerimaan kas 

e. Kartu piutang 

2.3  Pengertian Penghapusan Piutang 

 Ikatan Akuntan Indonesia dalam SAK (2011: 55)  secara spesifik 

menyebutkan, entitas menghentikan pengakuan asset keuangan, jika dan 

hanya jika: 

1. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari asset keuangan 

tersebut berakhir atau, 

2. Entitas mentransfer asset keuangan yang memenuhi kriteria 

penghapusan pengakuan 
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Transfer asset keuangan adalah transfer hak kontraktual penerimaan 

kas dari asset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima 

tetapi memiliki kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut 

kepada pihak lain. Dalam transfer asset keuangan, penghentian pengakuan 

akan dilakukan jika telah terjadi transfer manfaat dan risiko kepada pihak lain. 

2.3.1  Metode Penghapusan Piutang 

Menurut Mardiasmo (2016: 52-53) perlakuan akuntansi terhadap 

penghapusan piutang terdapat dua metode : 

1. Metode Penghapusan Langsung  

Menurut metode penghapusan langsung, apalagi jelas-jelas 

diketahui adanya  piutang yang tidak dapat ditagih, maka piutang 

tersebut dihapuskan dan dibebankan pada rekening kerugian 

piutang. 

2. Metode Cadangan 

Metode cadangan menuntut perusahaan menghitung jumlah 

kemungkinan piutang tak tertagih pada setiap akhir eperiode. 

2.3.2 Tujuan Pelaporan piutang 

  Untuk tujuan pelaporan, piutang dilaporkan sebesar nilai yang 

diharapkan dapat diterima dari piutang dagang yang bersangkutan. Konsep 

penilaian yang demikian menunjukkan bahwa asset lancar harus dinilai 

sebesar manfaat yang akan diterima di masa mendatang. Namun piutang harus 

tetap disaikan sebesar nilai transaksi yang sebenarnya kemudian disajikan 

cadangan kerugian piutnang dan nilai bersih piutang bila perusahaan 

menggunakan metode cadangan. Dengan cara ini, pembaca dapat mengetahui 
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jumlah bruto piutang usaha dan cadangan penghapusan piutang yang dibuat 

untuk piutang yang tidak dapat direalisasi. 

3.4 Pengertian Denda dan Sita 

 2.4.1 Pengertian Denda  

Sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk 

membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya 

pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku atau pengingkaran 

terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Di dalam 

penerapannya, sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cra 

membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian 

yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat dalam sebuah 

masalah tersebut. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan jasa 

dari pihak keriga sebagai pihak yang akan melakukan penagihan, namun pada 

dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah 

tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan 

awal. Contoh denda yaitu : 

1. Denda akibat adanya penunggakan pembayaran angsuran pada 

cicilan sepeda motor pada perusahaan leasing. 

2.4.2 Pengertian Sita 

 Tindakan yang dilakukan oleh satu pihak dalam bentuk penhanan, 

perampasan atau penguasaan terhadap barang atau asset milik pihak lainnya 

yang memiliki sejumlah tagihan yang tidak terselesaikan kepada pihak 

penyita. Penyitaan ini biasanya akan dilakukan sesuai dngan peraturan dan 

undang-undang yang berlaku dan dengan cara melibatkan beberapa pihak 

yang berwenang di dalam melaksanakan hal tersebut.  
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Contoh penyitaan yaitu : 

1. Sita terhada kendaraan bermotor yang cicilannya telah 

menunggak selama batas waktu tertentu, bila tidak ada solusi 

lagi yang bisa dilakukan oleh konsumen maupun pihak leasing 

yang sedang bermasalah. 
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BAB 3. GAMBARAN UMUM OBYEK PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Latar Belakang Sejarah  

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk atau Adira Finance didirikan 

pada tahun 1990 dan mulai beroperasi pada tahun 1991. Sejak awal, Adira 

Finance berkomitmen untuk menjadi perusahaan pembiayaan terbaik dan 

terkemuka di Indonesia. Adira Finance hadir untuk melayani beragam 

pembiayaan seperti kendaraan bermotor baik baru ataupun bekas. Melihat 

adanya potensi ini, Adira Finance mulai melakukan penawaran umum melalui 

sahamnya pada tahun 2004 dan Bank Danamon menjadi pemegang saham 

mayoritas sebesar 75%. Melalui beberapa tindakan korporasi, saat ini Bank 

Danamon memiliki kepemilikan saham sebesar 92,07% atas Adira Finance. 

 Adira Finance pun menjadi bagian Temasek Holdings yang 

merupakan perusahaan investasi plat merah asal Singapura. Pada 2012, Adira 

Finance menambah ruang lingkup kegiatannya dengan pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah. Demi memberikan pengalaman layanan 

pembiayaan yang maksimal, Perusahaan pun mulai menyediakan produk 

pembiayaan durables bagi konsumennya. Hingga tahun 2015, Adira Finance 

mengoperasikan 558 jaringan usaha di seluruh Indonesia dengan didukung 

oleh lebih dari 21 ribu karyawan, untuk melayani 3 juta konsumen dengan 

jumlah piutang yang dikelola lebih dari Rp40 triliun.  

Adira Finance senantiasa berupaya untuk memberikan kontribusi 

kepada bangsa dan negara Indonesia. Melalui identitas dan janji brand 

“Sahabat Setia Selamanya”, Adira Finance berkomitmen untuk menjalankan 

misi yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Hal itu dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang beragam 

sesuai siklus kehidupan konsumen serta memberikan pengalaman yang 

menguntungkan konsumen. 
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3.1.1 Visi dan Misi  

  Visi :  

 Menciptakan nilai bersama demi kesinambungan Perusahaan dan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia. 

Misi : 

a. Menyediakan produk dan layanan yang beragam sesuai dengan siklus 

kehidupan pelanggan. 

b.  Memberikan pengalaman yang menguntungkan dan bersahabat 

kepada pemangku kepentingan. 

c. Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan. 

3.1.2  Nilai-nilai Perusahaan  

  ADIRA TOP selalu menjadi bagian dari nilai-nilai pribadi setiap 

karyawan Adira Finance, dan merupakan suatu budaya yang 

menggerakan aktivitas bisnis Perusahaan. 

3.1.3 Keunggulan  

 Satu langkah lebih baik dan lebih cepat dibandingkan orang lain pada 

umumnya atau pesaing; Mempunyai gambaran ke depan yang jelas 

dan terarah; dan Handl mengambil keputusan dengan cepat dan tepat 

dalam segala keadaan. 

3.1.4 Disiplin  

 Mengarah kepada sesuatu yang lebih baik melalui proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan perbaikan secara terus menerus; Cara 

berpikir dan cara bersikap yang sesempurna mungkin; dan Bersikap 

disiplin sesuai dengan norma organisasi 
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3.1.5 Integritas  

 Berkomitmen yang disertai dengan sikap konsisten; Dapat dipercaya 

(jujur dan tulus); dapat menjaga etika usaha; Mempunyai rasa 

memiliki yang tinggi; dan Menjadi panutan bagi karyawan lain. 

3.5 Struktur Organisasi 

HOB SSD

Sales Head 

Portofolio

Sales Head Non 

Dealer Sales

Sales Head 

Durable
Service Head

SO CRO SAD GAS DAS CS Teller

Cluster Collection Head

ARH 

1-2

ARH 

5-back end

ARH 

3-4

Collector

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi  PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang 

Jember 

 3.2.1 Susunan dan tugas dari staff  Adira Finance adalah sebagai berikut : 

1. Head Of Branch (Pimpinan Cabang) 

a. Membuat rencana pengembangan usaha. 

b. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan (program kerja) dan 

mengawasi  karyawan secaara 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 
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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. 

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 persyratan 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. 

Digital Repository Universitas Jember

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


20 
 

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. Memerikan 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. 

b. Menginput seluruh uang yang diterima dari nasabah. 

c. Membuat laporan cah of name harian untuk menghindari selisih 

angsuran yang di input. 

16. Collector 

a. Membantu ARH dalam melaksanakan tugas penagihan ke 

nasabah. 
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3.3 Kegiatan Pokok 

  Penjualan kredit pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang 

Jember ini difokuskan kepada penjualan kendaraan bermotor,durable,mobil 

pada semua merk. Dalam aktivitas ini penjualan perusahaan ini yang paling 

berkompeten dalam pengelolannya adalah bagian pemasaran atau marketing. 

Dan bagian pemasaranlah yang bertanggung jawab untuk mencari pelanggan 

sebanyak-banyaknya untuk memperbesar omzet penjualan. 

  Disamping itu pada perusahaan ini bagian pemasaran dituntut 

kejeliannya membaca peluang baru yang berguna untuk ekspansi pemasaran 

disamping mengefektifkan hubungan bisnis dan melakukan penyempurnaan. 

Marketing bertanggung jawab pula terhadap tertagihnya piutang akibat 

oenjualan kredit, walaupun ini merupakan tugas dan tanggung jawab utama 

bagian dari penagiihan atau kolektor. Jadi setelah berupaya sebanyak mungkin 

melakukan penjualan kredit, marketing hrus pula berupaya bagaimana 

piutang-piutang yang terjadi bisa dikoleksi semaksimal mungkin sehingga 

memberikan keuntungn yang maksimal bagi perusahaan. 

  Pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember dikenal 

adanya piutang cicilan yang merupakan piutang yang timbul dari penjualan 

cicilan dan hal ini dibuktikan dengan adanya surat perjanjian sewa beli. 

Dengan jelas dinyatakan dalam kontrak perjanjian ini dimana pihak pembeli 

atau debitur mengikatkan diri dengan perusahaan untuk melunasi hutangnya 

secara cicilan. Biasanya jangka waktu ini sekitar 12 bulan, 24 bulan, 36 bulan. 

Hutang ini akan dikenakan bunga kredit dan biaya administrasi atau provisi 

didalam pembayaran atas cicilan tersebut. Selama cicilan tersebut BPKB 

kendaraan dan invoice atau faktur jual beli tersebut disimpan oleh perusahaan 

selaku lembaga pembiayaan sebagai  jaminan sisa hutangg yang masih belum 

dilunasi sampai dengan masa kredit berakhir. 
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3.4 Kegiatan Bagian yang Dipilih  

  Praktek Kerja Nyata di PT Adira Multi Finance Tbk bertujuan untuk 

menerapkan ilmu yang telah di dapat pada saat kuliah, mengobeservasi 

kegiatan yang dijalankan di perusahaan tersebut, serta membantu perusahaan 

di bidang administrasi dan collection 

  Penulis mempelajari segala kegiatan yang dilakukan oleh PT Adira 

Multi Finance Tbk segai obyek PKN, baik dalam dalam hal administrasi 

memasukan data-data konsumen, workflow (memasukkan data data nasabah 

yang bermasalah dalam kredit, serta langkah-langkah penghapusan denda. 

  Kegiatan PKN ini dilakukan oleh penulis yaitu dedup, full data entry 

dan  menulis data. Selama melakukan kegiatan PKN penulis juga berdiskusi 

terikat prosedur-prosedur penghapusan denda itu sendiri.  
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 24 Februari – 2 April di PT Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk Cabang Jembe, dengan mengambil judul Prosedur Akuntansi 

Penghapusan Denda pada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang 

Jember yaitu : 

1. PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Jember merupakan 

perusahaan leasing atau perusahaan yang memberikan bantuan kredit. 

Adira pada saat ini pembiayaan meliputi : 

a. Sepeda Motor 

b. Mobil 

c. Durable 

2.  Dokumen yang di gunakan untuk Penghapusan denda yaitu : 

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku 

Dokumen ini digunakan untuk melihat data dari nasabah yang akan 

melakukan penghapusan denda.  

b. Surat Permohonan 

Dokumen ini ditulis dengan sendiri oleh nasabah yang hendak 

melakukan penghapusan denda.   

c. Nomor Kontrak 

Dokumen ini merupakan nomer kontrak milik nasabah saat melakukan 

pembayaran angsuran. 
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3. Bidang yang terkait pada penghapusan denda yaitu : 

a.  Customer Service 

Customer Service yang membantu pertama kali ketika calon nasabah 

hendak mengajukan pemberian kredit, Customer Service akan 

menjelaskan beberapa produk serta persyaratan apa saja ketika hendak 

mengajukan pemberian kredit. 

b. ARH 5- Back End (Account Receivable Head 5-Back End) 

Bagian ARH 5 bulan sampai Back End ini memiliki tugas yang agak 

berat karena penagihan yang sudah 5 bulan keatas harus benar-benar 

teliti agar calon nasabah tersebut membayar melunasi hutangnya. 

c. Teller 

Teller memiliki tugas untuk masalah pembayaran tagihan serta denda 

yang dimiliki oleh nasabah. 

d. Collector  

Collector memiliki tugas membantu ARH dalam penagihan piutang 

pelanggan setelah  terutama yang telah jatuh tempo pembayarannya. 

4. Penagihan angsuran nasabah seharusnya dilakukan oleh collector saja 

karena tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan penagihan 

angsuran nasabah, sedangkan ARH hanya fokus kepada pengecekan 

riwayat nasabah dan mengambiil keputusan mengenai jumlah denda yang 

akan dihapuskan. 

5.2 Kendala  

Pada saat melakukan Praktek Kerja Nyata pada PT Adira ini penulis 

tidak bisa mendapatkan informasi yang terlalu banyak karena data yang 

terdapat pada perusahaan tersebut sebagian bersifat rahasia, sehingga penulis 
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hanya bisa mendapatkan informasi yang menyangkut hal prosedur-prosedur 

penghapusan denda. 

5.3 SARAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis menyarankan sebagai berikut : 

a. Seharusnya pihak-pihak dalam proses penghapusan denda hanya fokus 

terhadap tugas dan tanggung jawabnya agar tidak terjadi 

miskomunikasi terhadap keduanya yang bisa menyebabkan kerugian 

pada perusahaan tersebut. 

b. Jika nasabah masih tetap tidak ingin melunasi, mungkin harus 

diberikan surat peringatan atau somasi agar nasabah tidak mengingkari 

janjinya dalam membayar angsuran yang sudah tidak tertagih selama 

berbulan-bulan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Surat Permohonan Tempat Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2 Lembar Persetujuan dan ACC Judul 
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Lampiran  3 Lembar Konsultasi 
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Lampiran 4 Daftar Hadir 
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Lampiran 5 Lembar Nilai Praktek Kerja 
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Lampiran 6 Formulir Gabungan 
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Lampiran 7 Surat Pernyataan 
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Lampiran 8 Surat Kesepakatan 
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Lampiran 9 Ringkasan Informasi Produk 
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Lampiran 10 Nomer Kontrak 
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Lampiran 11 Bukti Pembayaran Angsuran 
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Lampiran 12 Permohonan Penghapusan Denda 

 

Digital Repository Universitas Jember

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

