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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Adapun identitas perusahaan dimana penulis melaksanakan kerja praktek 

ini adalah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : PT. Indoproff Dpenyet Sejati 

Tanggal Berdiri : Mei 2016 

Alamat   : Ruko Kara Junction Blok B No. 8 

Telepon  : (0778) 47 8787  

Website  : http://dpenyetzbatam.com/ 

Perusahaan yang bergerak dibidang kuliner dengan nama PT. Indoproff 

Dpenyet Sejati adalah sebuah perusahaan yang berlokasi di kota Batam dengan 

nama kuliner yaitu Dpenyetz. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2016 hingga kini 

telah berkembang menjadi 4 cabang yang ada dibatam. Dimana cabang-cabang 

tersebut berlokasi di Nagoya Hill Mall, BCS Mall, Mega Mall dan Bengkong. 

Produk utama yang ditawarkan oleh perusahaan ini yaitu ayam penyet, 

dimana produk tersebut sangat digemari oleh masyarakat-masyarakat di Batam 

mulai dari usia muda hingga usia tua. PT. Indoproff Dpenyet Sejati memiliki visi 

yang sangat besar yaitu ingin menduduki restoran kuliner pertama yang bisa 

membuka cabang di seluruh Asia. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Jabatan yang paling tinggi di perusahaan ini adalah komisaris, kemudian 

komisaris akan mengatur bagian direktur operasional dan direktur keuangan. 

Direktur operasional mempunyai seorang asisten yang membantu dia mengatur 
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operasional lapangan. Operasional direktur mengawasi area operasional manajer 

dan para staffnya seperti manajer outlet, kepala cendol, kepala juru masak, 

marketing, kepala logistik dan kepala sumber daya manusia. Kemudian manajer 

akuntansi dan para staffnya bergerak dalam pengawasan manajer keuangan (lihat 

gambar 1). 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional pada perusahaan ini diawali dengan kepala 

logisitk mengetahui barang apa saja yang sudah mau habis. Bila sudah mau habis 

maka harus segera menginformasikan kepada purchasing untuk mengorder barang 

tersebut. Kemudian dari cabang akan mengirimkan permintaan pengiriman dan 

kepala logistik akan mengeluarkan barang sesuai dengan jumlah yang diminta oleh 

cabang. 
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3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Sistem yang digunakan oleh perusahaan ini dalam mencatat persediaan 

barang masih manual yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mencatat 

persediaan barang masuk dan keluar pada gudang. Oleh karena itu, penulis akan 

membuat sebuah situs yang bisa membantu perusahaan untuk mencatat 

ketersediaan barang yang ada pada gudang. 
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