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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance atau disingkat menjadi ITC 

Multi Finance adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan 

bermotor dengan skala nasional. Dengan motto “mitra setia anda. 

 ITC Finance didirikan pada tanggal 19 Desember 1984 dengan nama PT. 

Media Sarana Interbuana Leasing. Kemudian setelah mengalami beberapa kali 

anggaran dasar, maka pada tanggal 19 September 1994 perusahaan berubah nama 

menjadi PT. Media Sarana Multi Finance. Setelah beberapa kali mengalami 

perubahan pemegang saham dan susunan direksi, pada tanggal 7 November 2002 

keseluruhan saham PT. Media Sarana Multi Finance diambil alih oleh Grup 

Indako dan mengubah nama menjadi PT. Internusa Tribuana Citra Multi Finance 

pada tanggal 13 Januari 2003. 

4.2 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi Perusahaan : 

Perusahaan pembiayaan yang menjadi inspirator pengelolaan keuangan 

terbaik untuk kesejahteraan universal.  

Misi Perusahaan : 

1. Fokus kepada kepuasan konsumen dan mitra bisnis dengan 

memberikan pelayanan yang melampaui harapan mereka. 

2. Memberikan kesejahteraan yang berkelimpahan kepada stake holders. 
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3. Menyediakan beragam jasa pengelolaan keuangan yang inovatif, 

kompetitif, dan memiliki keunggulan yang didukung oleh professional 

team serta sistem dan teknologi tercanggih. 

4. Menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pengembangan 

potensi profesional team secara berkesinambungan. 

4.3 Struktur Organisasi 

Pada PT. Internusa Tribuana Citra Finance cabang Pekanbaru struktur 

organisasi dapat kita lihat dari bagian struktu berikut ini: 

 

 

         

     

  

 

  

 

 

 

 

 Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. ITC 
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4.4 Tugas dan Tanggung Jawab 

1. Kepala Cabang 

a. Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi 

rencana kerja dan anggaran (RKA) dalam rangka mencapai target 

bisnis yang ditetapkan. 

b. Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk 

mencapai target yang telah ditetapkan. 

c. Memfungsikan semua unit kerja dibawahnya dan pekerja binaanya 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan strategi yang 

telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya 

bagi nasabahnya. 

d. Mengawasi semua bawahannya dan unit- unit kerja dibawahnya 

dalam rangka melaksanakan dan mencapai sasaran dari rencana kerja 

yang telah ditetapkan. 

e. Melaksanakan kegiatan pemasaran dalam rangka memperluas pangsa 

pasar. 

2. Head Collection 

a. Mengelola A/R  overdue & mengurangi/memperkecil resiko kerugian. 

b. Mengontrol kinerja dari coordinator collection & memantau seluruh 

collector. 

c. Mengejar target collection yg di bebankan oleh management. 
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3. Collector 

a. Melakukan monitoring penarikan unit atas kontrak konsumen yang 

tertunggak. 

b. Memeriksa daftar penerimaan bukti setoran dari staf admnistrasi. 

c. Harus melakukan penyetoran atas hasil tagihan yang dilakukan baik 

tunai maupun giro kepada staff kasir. 

d. Membuat laporan harian atas bukti setoran yang diterimanya dan bukti 

setoran yang tidak tertagih. 

e. Melaporkan kepada Head collection atas bukti setoran yang tidak 

tertagih. 

f. Melaporkan kepada Head collection mengenai perkembangan kasus 

yang dibebamkan kepadanya. 

g. Membuat laporan kunjungan harian. 

h. Mencapai target individu yang ditetapka perusahaan. 

i. Melakukan tindakan negosiasi dan persuasif dalam penyelesaian 

kasus. 

4. Koordinator Admin 

a. Mengkoordinasikan pekerjaan staff administrasi dan keuangan. 

b. Bertanggung jawab atas administrasi dan transaksi bank. 

c. Memeriksa setiap transaksi setoran kas masuk dan transaksi keluar. 

d. Memeriksa kebenaran transaksi dan saldo kartu rekening kredit, 

tabungan, deposito berjangka, register deposito berjangka. 
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e. Memeriksa kebenaran laporan kredit dan tabungan harian dan 

bulanan. 

f. Menyimpan agunan kredit didalam brankas yang telah disediakan. 

g. Memeriksa kas opname harian. 

h. Memeriksa data nasabah dan pengkinian identitas. 

i. Membuat berita acara pemusnaha bilyet deposito rusak, data tutup 

rekening tabungan atas persetujuan direksi. 

j. Bertanggung jawab terhadap transaksi kas droping dan kas kecil. 

k. Menyusun laporan Cash flow harian. 

5. Admin Marketing 

a. Mempersiapkan form blanko dokumen kontrak Form Aplikasi 

Permohonan Pembiayaan dan Lembar Analisa Survey Rekomendasi 

Perorangan / Perusahaan (LASRP) untuk digunakan survey ke 

Debitor oleh CMO. 

b. Bertanggung jawab dalam penyimpanan dan pemeliharaan semua 

dokumen dalam map perjanjian kredit dengan tetap mempertahankan 

kelengkapan dan kerapian dokumen tersebut secara lengkap dan rapi.  

c. Mencatat setiap peminjaman dokumen dalam buku register dan 

memonitor jangka waktu pengembaliannya dengan diketahui oleh 

Adm atau Kepala Cabang,  

d. Melakukan Follow Up terhadap setiap dokumen . 
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6. Admin 

a.  Melakukan pengaturan keuangan perusahaan. 

b.  Melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam 

program. 

c. Melakukan transaksi keuangan perusahaan. 

d. Melakukan pembayaran kepada supplier. 

e. Berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan 

aktivitas keuangan perusahaan. 

f.  Melakukan penagihan kepada customer. 

g. Mengontrol aktivitas keuangan / transaksi keuangan perusahaan. 

h. Membuat laporan mengenai aktivitas keuanganperusahaan. 

i. Menerima dokumen dari vendor internal maupun external. 

j. Melakukan verifikasi terhadap keabsahan dokumen. 

k. Entry SAP. 

l. Melakukan Evaluasi budget. 

m. Membuat laporan manajemen kepada induk perusahaan. 

n. Melakukan accrue pendapatan dan beban pada akun-akun tertentu. 

o. Menyiapkan dokumen penagihan invoice/kuitansi tagihan beserta 

kelengkapannya. 

p. Melakukan rekonsiliasi dengan unit lain. 

7. Kasir 

a. Melayani nasabah yang ingin melakukan pembayaran. 

b. Mencetak bukti pembayaran. 


