
BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Perusahaan atau tempat kerja praktek (KP) ini bernama PT. Central Prima 

Sukses, yang bergerak dibidang usaha distributor dan sudah berdiri sejak tahun 

2012. Perusahaan ini memiliki domisili di Batam dan dimanajeri oleh Bapak 

Suwandi. Berikut adalah detail identitas perusahaan: 

Nama Perusahaan : PT. Central Prima Sukses 

Tanggal Berdiri : April 2012 

Alamat  : Komp. Nagoya Newtown No. 12, Lubuk Baja Kota, 

  Batam 

Telepon : 0778-432077 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi yakni suatu susunan serta hubungan antara tiap bagian 

dan posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam melakukan 

kegiatan operasional buat mencapai hasil yang di harapakan dan di inginkan 

(Gammahendra, Hamid, & Riza, 2014). Gambar 3.1 menunjukkan struktur 

organisasi di PT. Central Prima Sukses
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Central Prima Sukses 

Adapun penjelasan mengenai struktur organisasi yang terdapat pada PT. 

Central Prima Sukses yaitu: 

1. Manajer

Manajer, dimana memiliki tanggung jawab dalam mengatur perusahaan

agar semua pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Setiap

bulannya manajer harus mengaudit semua data berserta kinerja para

karyawannya.

2. Kepala Gudang

Kepala gudang, memiliki tanggung jawab terhadap barang-barang

dagang yang dimiliki oleh perusahaan. Kepala gudang akan membantu

karyawan gudang untuk menyiapkan barang pesanan kepada customer

sesuai dengan faktur yang di keluarkan oleh admin. Kemudian kepala

gudang dan karyawan gudang akan ikut supir dalam proses pengiriman

barang hingga sampai tujuan.
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3. Admin

Admin, memiliki tanggung jawab untuk melakukan input barang serta

membuat faktur penjual dan menerima data keuangan dari kasir.

Kemudian setiap satu bulan admin akan membuat laporan penjual

barang setiap satu bulan kepada manajer.

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas secara operasi perusahaan bergerak dibidang retailer secara 

khusus dibidang distributor. Perusahaan PT.Central Prima Sukses menyuplai 

barang dari pabrik kemudian dijual ke pasar-pasar, rumah makan, dan kedai kopi. 

Kegiatan atau operasional pada perusahaan yaitu melakukan hal berulang-ulang 

yang sama, seperti menyuplai barang yang sudah habis. Admin membuat nota 

sekaligus surat jalan kemudian di serahkan ke bagian kepala gudang untuk 

menyiapkan barang pesanan pelanggan, sekaligus diantarkan ke tempat pelanggan. 

Admin juga melakukan input data beserta menerima uang pembayaran barang dari 

pelanggan. 

Setiap posisi harus memiliki data yang cukup setiap harinnya, baik 

dipengantaran barang, penagihan maupun input data. Manajer akan memberikan 

arahan atau solusi bila mengalami kendala ketika dalam pengerjaan. Setiap posisi 

harus bertanggung jawab atas bagian posisi yang telah diberikan masing-masing. 

3.4 Sistem Yang Digunakan Perusahaan 

 Perusahaan PT. Central Prima Sukses sendiri menggunakan sistem 

aplikasi yang bernama GF Accounting dan ReliaBills, untuk melakukan input hasil 

penjualan dan membuat invoice. Jaringan internet yang digunakan berasal dari ISP 
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Speedy dengan kapasitas 10Mbps dengan menggunakan topologi Basic Sevice Set 

(BSS), agar semua komputer dalam perusahaan bisa saling terhubung pada internet 

dalam jaringan yang sama. Namun dalam perusahaan ini tidak menerapkan sistem 

yang namanya manajemen bandwidth, sehingga aktifitas perusahaan ketika ingin 

menggunakan internet terasa sangat lambat ketika sedang dibutuhkan. Dengan 

adanya manajemen bandwidth perusahan tidak perlu merasa terganggu dengan 

penggunaan internet yang lambat, Karena bandwidth itu sendiri akan otomatis 

terbagi rata dan adil dengan sendiri sesuai dengan jumlah pengguna yang 

menggunakannya. Berikut gambar topologi jaringan yang terdapat pada perusahaan: 

Gambar 3.2 Topologi Sekarang 

Pada topologi ini, perusahaan mendapatkan jaringan internet melalui 

berlangganan ISP Speedy. Kapasitas yang didapatkan dari ISP Speedy ini yaitu 

10Mbps. Internet yang didapatkan terkadang dirasakan lambat, karena pemakaian 

yang kurang bermanfaat bagi perusahaan, seperti men-download film, streaming, 

dan youtube. Ketika melakukan download otomatis pemakaian bandwidth yang 

digunakan oleh user tersebut cukup besar, sehingga menggangu user lain ketika 

ingin menggunakan internet untuk menyelesaikan pekerjaan. 
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