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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Beberapa tahun belakangan ini, perusahaan multifinance mulai 

berkembang pesat di Indonesia. Perusahaan yang inti bisnisnya adalah 

peminjaman dana kepada konsumen ini berkembang pesat, karena bisnisnya 

yang memudahkan konsumen untuk melakukan kredit kendaraan bermotor 

atau elektronik.  

Untuk mempermudah proses aktivitas bisnis dalam suatu perusahaan 

multifinance yang bahkan memiliki cabang yang banyak, tentunya dibutuhkan 

sebuah sistem yang tersentralisasi dan yang dapat menangani masalah 

penjualan produk, pembayaran kas konsumen, serta proses lain yang terkait 

dengan segala aktivitas bisnis multifinance seperti pembayaran hutang ke 

supplier atau pembuatan polis asuransi. Sistem juga harus dapat digunakan di 

seluruh cabang yang dimiliki perusahaan dan mampu dikustomisasi sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Kustomisasi dapat berupa penambahan atau 

pengurangan karyawan, penambahan kantor cabang baru, perubahan jadwal 

jam kerja, pembuatan jadwal hari libur, dan lainnya. 

PT. Inovasi Mitra Sejati merupakan sebuah perusahaan pengembang 

software yang telah berpengalaman lebih dari sepuluh tahun dengan 

pengembangan software pada area bisnis multifinance. 

 

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang 

Maksud dari kerja magang ini adalah 

a. Penulis mendapat pelatihan dan pengalaman mengenai bagaimana 

bekerja dalam dunia bisnis 

b. Menambah pengalaman dan wawasan mengenai bidang studi serta 

bagaimana mengerjakan suatu proyek dalam sebuah tim. 
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c. Menerapkan ilmu yang di dapat di kampus dalam dunia kerja. 

d. Mempelajari proses bisnis dari suatu proyek yang dikembangkan. 

Tujuan dari kerja magang ini tentunya adalah membangun sebuah aplikasi 

ifinancing core 2 pada bagian modul penjualan produk. 

 

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang 

Kerja magang dimulai pada tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 5 

September 2013 pada PT. Inovasi Mitra Sejati, Jalan Mandala Raya No. 31A 

Tomang, Jakarta Barat. 

Prosedur pelaksanaan kerja magang di PT. Inovasi Mitra Sejati antara lain 

sebagai berikut: 

a. Mahasiswa memulai kerja pada pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 

17.30 WIB (8 jam) dari hari Senin hingga hari Jumat. 

b. Pada tanggal 5 – 9 Agustus 2013, mahasiswa diliburkan karena adanya 

libur lebaran 2013. 
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