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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Secara umum identitas perusahaan tempat pelaksanaan Kerja Praktek 

adalah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : CV. Mega Triputra Sentosa 

Tanggal Berdiri : Januari 2016 

Alamat : Komplek Perumahan Kezia C1-06, Kec. Batam 

Center, Batam - Kepri 

Telepon : +62 856 6843 1414 

CV. Mega Triputra Sentosa adalah suatu perusahaan yang bergerak 

dibidang distribusi produk minuman Lactasoy, didirikan pada Januari 2016 yang 

berlokasi di komplek perumahan Kezia C1-06, Kec. Batam Centre, Batam – Kepri. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi menggambarkan sebuah kerangka dan susunan 

hubungan diantara fungsi, bagian atau posisi dan menunjukkan struktur sebagai 

wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan 

kepada atasan perusahaan dan memberikan stabilitas yang memungkinkan 

organisasi perusahaan tetap hidup dan berkoordinasi dengan hubungan lingkungan 

perusahaan (Anggraini, 2017). Pada CV. Mega Triputra Sentosa. Struktur 

organisasi pada CV. Mega Triputra Sentosa dapat dilihat pada Gambar 1:
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Gambar 1: Struktur Organisasi CV. Mega Triputra Sentosa 

 

Pada Gambar 1 menunjukkan Struktur organisasi dimulai dari Direktur yang 

di pimpin oleh bapak Julianto yang bertugas untuk mempertanggung jawab dalam 

menjalankan bisnis perusahaan, kemudian sebagai Wakil Direktur yang  bertugas 

mendesain dan mempromosikan produk di pimpin oleh bapak Roni dan juga 

terdapat bagian Komisaris yang mengurus semua keuangan perusahaan dari posisi 

ini di pimpin oleh bapak Janssen.  

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Perusahaan mulai buka pukul 08.00 WIB dan tutup sampai pukul 17.00 

WIB setiap hari senin sampai sabtu. Perusahaan ini diliburkan pada hari minggu, 

hari besar, dan hari libur nasional. Ketika pada pagi hari jam menunjukkan pukul 

08.00 WIB, sudah mulai melakukan aktifitas kerja wakil direktur sekaligus 

advertise mengurus mendesain dan mempromosikan produk Lactasoy ke instagram 

dan sambil menunggu orderan yang telah dipromosikan dan bagian komisaris 

mengurus semua keuangan hasil jualan dari produk Lactasoy. Hingga waktunya 

istirahat dari pukul 12.00 sampai 13.00 WIB dan kembali beraktifitas bekerja 

 
DIREKTUR 

JULIANTO 

 

WAKIL DIREKTUR 

RONY 

 

KOMISARIS 

JANSSEN 

 



23 

 

 
 Universitas Internasional Internasional 

Nico Putra Tanuwijaya, Perancangan dan Implementasi Video Iklan sebagai Media Promosi pada 

CV. Mega Triputra Sentosa, 2018 

UIB Repository©2018 

sampai pulang pukul 17.00 WIB. Dan biasanya setelah jam pulang kerja 

kebanyakan pelanggan mengorder pada jam pulang kerja atau malam hari 

kemudian mengajak ketemuan dengan pelanggan yang telah mengorder. 

 

3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

CV. Mega Triputra Sentosa adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

distibusi. Sistem yang sedang digunakan perusahaan dalam memperkenalkan 

perusahaan adalah dengan mempromosikan produk ke instagram yang didalamnya 

berisi gambar dan video promosi produk dari testimoni yang sudah mencoba produk 

Lactasoy seperti video endorse dan boomerang. Perusahaan ini juga  menawarkan 

produk ke cafe. 

CV. Mega Triputra Sentosa sangat membutuhkan video iklan sebagai 

pengenalan perusahaan, serta kelancaran dalam bisnisnya. Video iklan berfungsi 

untuk perusahaan sebagai kejelasan pada produknya kepada calon masyarakat 

sekitarnya agar masyarakat dapat mencoba dan membeli produk tersebut. 

 




