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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

  PT. Dunia Berjaya Abadi adalah perusahaan yang bergerak pada jasa 

sewa kendaraan roda empat pada lokasi batam .Perusahaan ini beroperasional di 

kota Batam, dengan bapak D.Nugroho sebagai pemegang perusahaan ini.Berikut 

merupakan informasi dari perusahaan. 

Informasi perusahaan dari tempat pelaksanaan Kerja Praktek 

adalah sebagai berikut: 

Nama Perusahaan : PT. Dunia Berjaya Abadi 

Tahun Berdiri  : 2017 

Alamat :Jl. Raden Patah ,Komplek Nagasakti No.05, 

Lubuk Baja, Kepulauan Riau 

Telepon : 081364905678 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Stuktur organisasi perusahaan adalah sekelompok orang terorganisasi 

yang mempunyai tujuan, keyakinan dan nilai-nilai yang sama (Issa, 2016). Berikut 

merupakan sistem organisasi perusahaan PT. Dunia Berjaya Abadi yang dapat 

dilihat pada Gambar 3.1: 
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Sales dan Marketing memiliki tugas sebagai pihak yanag menawarkan 

produk perusahaan kepada calon konsumen berpotensial dan memastikan pesanan 

yang diinginkan konsumen tersedia. Jika persetujuan berhasil dilakukan maka akan 

dilakukan transaksi dan pencatatan. 

Tugas dan peranan Manager Fleet adalah memeriksa dan memastikan 

semua produk perusahaan dalam kondisi baik , dan siap untuk diberikan kepada 

konsumen .Jika pada saat pemeriksaan, ditemukan kerusakan maka proses 

perbaikan akan segera dilakukan termasuk pergantian suku cadang kendaraan. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan pada perusahaan PT. Dunia Berjaya Abadi adalah penyediaan 

jasa sewa kendaraan roda empat kepada konsumen berpotensial dalam jangka 

waktu tertentu yang telah disepakati. Jam operasional perusahaan dimulai jam 8 

sampai jam 5 sore setiap hari. 

 

 

Gambar 1 Stuktur Organisasi Perusahaan 
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3.4  Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem yang saat ini diterapkan adalah perushaan menggunakan router 

berbasis wireless dan switch untuk mendapatkan akses internet. Untuk Layanan 

Internetnya, PT. Dunia Berjaya abadi menggunakan Internet Service Provider dari 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. 

Topolologi jaringan yang digunakan oleh PT.Dunia Berjaya abadi hanya 

menggunakan satu router dan satu switch dalam akses dalam layanan internetnya. 

Berikut Topologi pada PT. Dunia Berjaya Abadi. 

 

            

Setiap departemen memiliki akses point yang dirancang untuk digunakan 

sebagai penyedia layanan internet yang berbasis wireless. Penggunaan  SaaS public 

seperti Gmail dan Yahoo Mail digunakan sebagai alat utama dalam pengiriman 

informasi dan penyebaran data kepada setiap departemen . 

Gambar 2 Topologi Jaringan perusahaan 
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 Pengaturan yang terdapat pada router belum dirancang sitem 

penyaringan data , sehingga user yang berada dalam jangkauan dapat mengakses 

web apapun tanpa adanya pembatasan yang memunginkan user juga mengakses 

konten yang tidak diperlukan. Maka sistem yang diperlukan adalah sistem web 

filtering dengan tujuan membatasi pemakai dalam hak akses dan melindungi 

informasi dan infrastuktur perusahan yang berbasis digital . 
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