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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan  

Setiap perusahaan memiliki identitas masing-masing untuk mengenal 

perusahaan dan bidang yang bergerak didalamnya. Berikut identitas perusahaan 

tempat pelaksanaan Kerja Praktek: 

Nama Perusahaan : PT.Grande Sanitary Indonesia 

Tahun Berdiri Perusahaan : 2014 

Status Perusahaan : Swasta 

Alamat Perusahaan : Ruko Purimas Resindence Blok C No.10-11 

Batam Centre 

Telepon/Fax Perusahaan : 0821-1177-6699 

PT.Grande Sanitary Indonesia adalah salah satu perusahaan atau instansi 

swasta yang bergerak dibidang produk sanitasi yang didirikan pada tahun 2014. 

PT.Grande Sanitary Indonesia berlokasi di Ruko Purimas Residence Blok C No 10-

11 Batam Centre. PT.Grande Sanitary Indonesia adalah perusahaan yang terus 

berinvestasi dalam produk sanitasi terbaru, termasuk berbagai model dan alat-alat 

presisi untuk menjual produk yang berkualitas tinggi secara konsisten memenuhi 

kebutuhan individu dan tuntunan klien lokal maupun non-lokal. Berbasis di Batam, 

bisnis PT.Grande Sanitary Indonesia adalah bekerja sama dengan kontraktor di Batam 

untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam pembangunan properti masyarakat Batam. 
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Selain dari identitas perusahaan, PT.Grande Sanitary Indonesia juga 

mempunyai visi, misi, dan tujuan untuk perkembangan perusahaan. Berikut adalah 

Visi, Misi, dan Tujuan PT.Grande Sanitary Indonesia, antara lain: 

1. Visi 

Menjadi Perusahaan yang semakin maju dan terdepan yang mendukung 

pembangunan properti di Batam. 

2. Misi 

Memberikan pelayanan terbaik yang mengacu pada standar manajemen mutu, 

dan biaya yang efektif, serta mengedepankan kepuasan pelanggan. 

3. Tujuan 

1. Menjual produk sanitasi yang berkualitas tinggi 

2. Melayani berbagai konsumen lokal dan luar. 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan  

 Struktur organisasi adalah rangkaian hubungan antara pimpinan dengan 

bawahannya, serta bidang kerja yang satu dengan bidang kerja yang lain dalam suatu 

organisasi. Hal ini dapat dilihat dengan jelas kedudukan, wewenang dan tanggung 

jawab dari masing-masing posisi menurut Taufik dan Suprajang (2015). Adapun 

struktur organisasi PT.Grande Sanitary Indonesia, ditunjukkan pada (Gambar 1): 
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Gambar 1: Struktur Organisasi PT.Grande Sanitary Indonesia 

Berikut adalah uraian jabatan dan tanggung jawaban berdasarkan struktur 

organisasi PT. Grande Sanitary Indonesia: 

1. Direktur  

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Pemutus dan penentu peraturan kebijakan tertinggi diperusahaan 

2. Memiliki tanggung jawab dalam memimpin perusahaan 

3. Bertanggung jawab terhadap kerugian dan keuntungan perusahaan  

4. berencana serta mengembangkan sumber pendapatan dan pembelanjaan 

kekayaan perusahaan 

5. Menetapkan strategi-strategi penjualan untuk mencapakai visi dan misi 

perusahaan 
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2. Komisaris 

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Melakukan pengawasan dengan seksama untuk kepentingan perseroan 

dan sesuai dengan visi dan misi perseroan. 

2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap kepengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian. 

3. Memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau 

berlanjutnya kerugian. 

3. Sales Manager  

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Bertanggung jawab atas penyusunan rencana promosi produk untuk 

mendukung tercapainya penjualan. 

2. Mengatur strategi salesman. 

3. Membuat dan menyusun laporan keuangan untuk direktur.  

4. Menentukan rute kunjungan salesman. 

5. Memberikan motivasi dan prospek penjualan kepada salesman. 

4. Sales  

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

6. Bertanggung jawab terhadap promosi produk untuk mendukung 

tercapainya penjualan. 

7. Menyunsun rencana kerja (proyeksi pencapaian, perencanaan penjualan, 

rencana produktifitas). 
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8. Menyiapkan daftar list seluruh klien dalam sistem dan informasi yang 

dibutuhkan klien seperti harga, kode dan segmentasi. 

9. Mengatur jadwal secara jelas dan padat demi tercapainya pertemuan dan 

negosiasi 

10. Kemampuan menjual dengan personal sales. 

11. Kegiatan prospecting bersama kelompok atau individu. 

5. Supir 

Memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

1. Mengantar orderan barang yang dilakukan oleh konsumen. 

2. Menjaga kendaraan milik perusahaan. 

3. Menjaga barang konsumen yang dibawanya. 

4. Menjaga keselamatan diri dan juga penumpangnya. 

3.3  Aktivitas Operasional Perusahaan 

 Aktivitas operasional yang aktif di PT.Grande Sanitary Indonesia adalah 

sales toko mencari atau menunggu konsumen yang datang ke toko yang nantinya 

konsumen akan membeli atau memesan suatu produk sanitasi tetapi sebelum itu, 

konsumen selalu melihat lihat barang yang ada ditoko. Setelah selesai melihat maka 

mereka mengambil keputusan, bila cocok sales akan mengecek barang barunya dan 

memperlihatkan kepada konsumen, jika sesuai maka sales membuka nota untuk 

konsumen dan membayar tagihan sesuai harga yang tertera dinota. Untuk 

pembayaran bisa dibayar secara cash, credit, maupun debit. Apabila barang yang 

dibeli konsumen banyak dan termasuk barang berat maka supir akan mengantar 

barang konsumen sampai kerumahnya.  
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Dalam kegiatan operasionalnya PT.Grande Sanitary Indonesia mulai 

aktivitas dari pukul 07:00 (WIB) pagi sampai dengan pukul 18:00 (WIB) sore pada 

hari senin sampai sabtu, kemudian untuk hari minggu dan hari besar diliburkan. 

3.4  Sistem Yang Digunakan Perusahaan 

 Sistem yang digunakan PT.Grande Sanitary Indonesia untuk kepentingan 

penyimpanan data administrasi menggunakan aplikasi pengolah angka (Microsoft 

Excel 2010) dan aplikasi pengolah kata (Microsoft Word 2010). Pada sebelumnya 

PT.Grande Sanitary Indonesia pernah menggunakan aplikasi GF Akuntansi tetapi 

karena didalam perusahaan terdapat karyawan yang masih kurang pengetahuan 

terhadap aplikasi tersebut maka direktur perusahaan memutuskan untuk 

menggunakan aplikasi Microsoft Office saja. Dalam mempromosikan produk 

perusahaan, selama ini hanya sebatas mengandalkan brosur, spanduk dan informasi 

secara lisan. Hingga sekarang PT.Grande Sanitary Indonesia belum memiliki media 

promosi berbasis multimedia. Oleh karena itu, maka penulis bermaksud merancang 

sebuah video company profile sebagai media promosi perusahaan. 

3.5 Sistem Yang Akan Dirancang 

 Sistem yang akan dirancang penulis yaitu sebuah media promosi yang 

berbasis video, kemudian didalam video berisi sambutan dari direktur perusahaan, 

visi dan misi perusahaan, pelayanan perusahaan, produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan, alamat perusahaan serta nomor kontak perusahaan. Komposisi video 

akan dirancang menggunakan program Adobe Premiere Pro CS6, video teks animasi 

menggunakan Sparkol VideoScribe kemudian untuk sound editing menggunakan 

Cool Edit Pro 2.0. Setelah video selesai, maka akan diimplementasikan ke facebook. 


