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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT. MQuest Reddot Teknologi adalah salah satu perusahaan kecil 

bergerak di bidang software-house untuk kebutuhan hotel dan atau perusahaan 

yang berdiri pada tahun 2016. Perusahaan yang bergerak sebagai cabang 

perusahaan dari MQuest Solution Ptl di Singapura ini berdomisili di Kota Batam 

dimana Bapak Lim Boon Seng merupakan direktur dari perusahaan ini. Berikut 

adalah identitas lengkap dari perusahaan yang penulis ajukan untuk Kerja Praktek: 

Nama Perusahaan  : PT. MQuest Reddot Teknologi 

Tanggal Berdiri  : 01 Juli 2016 

Alamat    : Ruko Trikarsa Ekualita Blok B No 17 

Telepon   : 0778 4884953 

Owner   : Lim Boon Seng 

Website   : http://www.mquestsys.com 

Email    : enquiries@mquestsys.com 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan merupakan gambaran/grafik yang disusun 

menjadi hierarki atau susunan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan posisi 

dimana merupakan komponen penting pada suatu perusahaan agar dapat membagi 

pekerjaan dengan jelas. Berikut adalah struktur organisasi di perusahaan PT. 

MQuest Reddot Teknologi bisa dilihat pada Gambar 3.1: 

Kiky Kurniawan. Perancangan dan Implementasi Cloud Storage Menggunakan Owncloud di
Perusahaan PT. MQuest Reddot Teknologi.
UIB Repository©2019



  21 

  Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. MQuest Reddot Teknologi 

Senior engineer, dimana yang memiliki tanggung jawab untuk cabang 

Kota Batam dan yang mengatur seluruh anggota karyawan di perusahaan cabang 

Batam. Untuk setiap bulannya, admin wajib men-submit data-data karyawan 

kepada direktur seperti data absensi karyawan, dan data keuangan.  

Anggota teknisi mempunyai kewajiban dalam mengatasi hal installasi, 

perbaikan, persiapan, dan memastikan bahwa perangkat dan barang terpasang 

dengan aman di sisi pengguna, begitu juga untuk IT engineering, bekerja sama 

dengan anggota teknisi untuk memastikan bahwa semua installasi, dan perangkat 

dapat bekerja dengan baik. Pada bagian marketing/sales, yang memiliki tanggung 

jawab untuk menawarkan produk, mendapatkan pelanggan baru hingga survey 

market di Kota Batam agar menang dalam persaingan dengan perusahaan lain. 

Direktur yang memiliki kuasa tertinggi, mempunyai tanggung jawab atas semua 

anggota karyawan dan juga perusahaan hingga memiliki hak untuk mengambil 

keputusan, menerapkan aturan perusahaan, dan untuk semua kegiatan anggota 

harus diketahui oleh direktur.  
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3.3 Aktifitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktifitas dari kegiatan operasional PT. MQuest Reddot Teknologi adalah 

menyediakan sistem atau perangkat lunak yang digunakan pada kebutuhan hotel, 

perusahaan, kantor, dan perumahan dimana perusahaan ini juga menyediakan 

hardware yang terintegrasi dengan software contohnya seperti, teknologi absensi 

menggunakan fingerprint. PT. MQuest Reddot Teknologi beroperasi mulai pukul 

9 pagi hingga 5 sore untuk hari senin sampai dengan jumat, dan dari pukul 9 pagi 

hingga 2 sore untuk hari sabtu. 

Setiap divisi memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, karyawan 

bertugas memberikan semua data atau informasi kepada Senior engineer dan juga 

Direktur seperti laporan service call, laporan keuangan, laporan feedback dari 

pelanggan, dan laporan marketing. 

3.4 Sistem Yang Digunakan Perusahaan 

Sistem yang digunakan PT. MQuest Reddot Teknologi, memiliki 

perangkat yang masih kurang handal seperti untuk absensi karyawan masih 

menggunakan tanda tangan atau manual pada kertas yang diprint-out dari 

Microsoft Office Excel. Perusahaan ini berlangganan jaringan internet dari ISP 

Telkom yang berkapasitas up to 10Mbps, dan untuk data-data karyawan yang 

dilapor atau dikirim kepada direktur masih menggunakan sistem Google mail. 

Pengiriman data-data penting perusahaan melalui sistem Google mail 

tidak menutup kemungkinan lupa atau hilangnya akun Google mail dan yang 

lebih parah diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka sistem yang 

cocok dan mumpuni untuk solusi hal tersebut adalah teknologi cloud storage 

dimana tidak sembarang user yang dapat login atau masuk. 
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Data-data yang biasanya dikirimkan melalui e-mail seperti data absensi 

karyawan, data keuangan, data laporan kerja, data aplikasi dengan format .exe. 

Untuk data absensi karyawan dan data laporan kerja karyawan karena masih 

menggunakan absensi manual, data tersebut discan dan dikirim melalui email, 

data keuangan biasanya dikerjakan dalam file excel berbentuk lokal dan dikirim 

melalui email perbulannya, data aplikasi yang memiliki format .exe biasanya 

dikirim melalui email dengan cara mengganti formatnya dan setelah data telah 

diterima harus mengubah format kembali. Dan juga sebelumnya telah terjadi 

perangkat komputer rusak/corrupt pada harddisk yang mengakibatkan seluruh 

data menjadi hilang.  Topologi perusahaan terdiri dari 1 buah router ISP Telkom 

yang terhubung melalui kabel fiber optic, terdapat 1 personal computer(pc) yang 

terhubung ke router melalui media kabel jaringan atau kabel LAN. Terdapat 3 

buah laptop yang biasa digunakan oleh karyawan perusahaan PT. MQuest Reddot 

Teknologi. Untuk topologi perusahaan dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2 Topologi Perusahaan 
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