
BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Identitas Perusahaan

Toko Online Minigrosir Mall merupakan sebuah bidang usaha

yang bergerak sebagai penjual online untuk kebutuhan rumah tangga,

dan  kebutuhan  pribadi,  seperti  taplak  meja,  lampu  led,  hinga  jam

tangan, tas, jam tangan, dll.  Perusahaan ini sudah berdiri dari 2017,

dan didirikan oleh Bapak Sui Bun. Perusahaan ini dibagi menjadi 2

divisi yaitu packing dan admin, di divisi packing terdapat 7 karyawan

dan di divisi admin terdapat 6 karyawan dengan total 13 karyawan.

Perusahaan  ini  beroperasi  dari  jam 08.00  WIB –  17.00  WIB.  Dan

beralamat di citra buana seraya blok I no 3.

3.2   Struktur Organisasi Perusahaan

Toko  Online  Minigrosir  Mall  sudah  memiliki  struktur

perusahaan, tetapi masih ada beberapa divisi yang masih merangkap

dan membuat kewajiban aslinya menjadi berantakan. Berikut struktur

jabatan karyawan dalam perusahaan Toko Online Minigrosir Mall:
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STRUKTUR ORGANISASI CV. SURYA CITRA NIAGA

Gambar 1 Struktur Organisasi Toko Online Minigrosir Mall

Keterangan: 

a. Owner

Director sebagai pemegang saham terbesar di Toko Online Minigrosir

Mall, dan juga memberikan keputusan mutlak akan apa yang terjadi di

perusahaan.

b. Manager

Manager  bertugas untuk mengatur  seluruh kegiatan perusahaan,  mulai

dari penjualan dan pembelian semua di handle oleh manager, yang paling

penting  manager  harus  bisa  mengatur  operasional  perusahaan,  karena

pesanan  yang  sangat  banyak  tidak  mudah  untuk  melakukan  semuanya

sekaligus, oleh karena itu manager dibantu oleh admin.

c. Admin
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Owner
Sui Bun

Manager
Wilianto

Admin
1. Lasmi
2. Nadila
3. Meli
4. Thomas
5. Louisky
6. Jacky

Packing
1. Heru
2. Hendi
3. Edi
4. Angel
5. Albert
6. Indra
7. Decky
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Admin  memiliki  tugas  untuk  menerima  pesanan,  kemudian  pesanan

tersebut akan di print kedalam selembar kertas dan diturunkan untuk di

pack oleh tim packing.

d. Packing

Packing  adalah  layer  terakhir  sebelum  barang  dikirimkan  ke  kurir

ekspedisi,  tugas  packing  adalah  membungkus  barang  sesuai  dengan

kertas pesanan yang diberikan oleh admin maupun yang di instruksikan

oleh manager.

3.3 Aktivitas dan Kegiataan Operasional Perusahaan

Toko Online Minigrosir Mall merubakan sebuah bidang usaha

yang bergerak sebagai penjual online untuk kebutuhan rumah tangga,

dan  kebutuhan  pribadi,  seperti  taplak  meja,  lampu  led,  hinga  jam

tangan, tas, jam tangan, dll. 

Perusahaan ini dibagi menjadi 2 divisi  yaitu packing dan admin, di

divisi  packing  terdapat  7  karyawan  dan  di  divisi  admin  terdapat  6

karyawan dengan total  13 karyawan. Perusahaan ini beroperasi  dari

jam 08.00 WIB – 17.00 WIB dengan tujuan membuat semua pesanan

customer  secepat  mungkin  agar  dapat  mempertahankan  star  seller

perusahaan yang dapat membantu meningkatkan mutu perusahaan.
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3.4 Sistem yang digunakan dalam Perusahaan

Perusahaan  ini  sudah  memiliki  struktur  perusahaan  tetapi  tidak

memiliki  job analysis di perusahaan ini, dan sistem yang digunakan

pun  masih  belum  ada  oleh  karena  itu  Penulis  akan  membuat  job

analysis yang bagus agar sistem dalam perusahaan berjalan lebih baik

lagi,  dan  penulis  akan  membuat  Peformance  appraisal  untuk

menambah minat  karyawan dalam keiikutsertaan  untuk membangun

perusahaan agar lebih maju.
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