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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Indetitas Perusahaan 

Adapun indetitas perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktek ini, 

yaitu: 

Nama Perusahaan : UD. Global Sukses Mandiri 

Direktur  : Lek Haw Al Susi Miyati 

Tanggal Berdiri : 11 Agustus 2011 

Alamat   : Sarana Industrial Point Blok A No 3 

Telepon  : 0778-471255 

Email   : gsm.batam2011@yahoo.com 

UD. Global Sukses Mandiri adalah salah satu usaha dagang yang 

berdomisili di Batam yang bergerak dalam bidang supplier dan distributor, adapun 

barang yang disupply berupa produk kebutuhan rumah tangga, produk makanan, 

produk kosmetik, dan obat-obatan/farmasi. UD. Global Sukses Mandiri juga 

merupakan distributor resmi dari PT. L’Oreal Indonesia yang merupakan 

perusahaan manufaktur produk-produk kecantikan dan kebutuhan mandi, dan juga 

distributor resmi dari CV. Duta Java Industri Indonesia yang merupakan perusahaan 

manufaktur produk teh 2 tang. UD. Global Sukses Mandiri memiliki visi dan misi 

dalam mengeolah usahanya, yaitu: 

a. Visi 

Menjadi perusahaan distribusi dan supplier terdepan dengan kinerja terbaik se-

nasional. 
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b. Misi 

Berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima dan menjaga kualitas 

produk tetap maksimal demi kepuasan pelanggan. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antar tiap posisi di suatu 

perusahan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu UD. Global 

Sukses Mandiri juga harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan tertata rapi. 

Gambar 7 menunjukkan gambaran umum struktur organisasi pada UD. Global 

Sukses Mandiri. 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Pada gambar 7 merupakan struktur organisasi UD. Global Sukses Mandiri, 

berikut adalah uruain dari tugas dari masing-masing bagian berdasarkan struktur 

organisasi perusahaan tersebut: 
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1. Direktur 

Betanggung jawab untuk mengkontrol dan memantau performa karyawan, serta 

melakukan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. 

2. Manager 

Bertanggung jawab untuk memantau kegiatan operasional perusahaan mampu 

berjalan dengan baik dan lancar, mengevaluasi aktifitas perusahaan, serta 

mengatur karyawan. 

3. Accounting 

Bertanggung jawab mengatur adminitrasi keuangan perusahaan, membuat 

laporan keuangan yang nanti akan diserahkan kepada direkur dan manager. 

4. Admin Piutang 

Bertanggung jawab untuk mengeluarkan nota tagihan yang diberikan kepada 

salesman, melakukan pelunasan nota yang telah tertagih, melakukan koreksi 

nota jika terdapat kesalahan. 

5. Admin Penjualan 

Bertanggung jawab untuk membuka faktur penjualan yang diterima, baik dari 

salesman maupun secara langsung, menginput faktur pembelian perusahaan, 

dan melakukan koreksi pada faktur pembelian jika terjadi kesalahan. 

6. Salesman 

Bertanggung jawab untuk melakukan penagihan piutang perusahaan ke toko 

dan melakukan prospek. 
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7. Driver 

Bertanggung jawab untuk melakukan pengantaran barang ke toko sesuai lokasi 

telah ditentukan, melakukan pengecekan kelengkapan mobil dan memastikan 

mobil dalam kondisi prima. 

8. Storeman 

Bertanggung jawab untuk melakukan loading barang kedalam truk sesuai 

dengan permintaan, melakukan bongkar muat barang, mengatur dan menyusun 

letak barang digudang, serta memastikan penyimpanan barang digudang dalam 

keadaan baik dan rapi,  

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Waktu operasional UD. Global Sukses Mandiri pada hari senin s/d jumat 

adalah pukul 08:00AM s/d 17:00PM, dan pada hari sabtu waktu operasionalnya 

adalah pukul 08:00AM s/d 13:00PM, sedangkan pada hari minggu dan hari libur 

nasional perusahaan tidak beroperasional. Pada awal hari admin penjualan akan 

memberikan faktur penjualan yang telah dicetak kepada bagian storeman, 

kemudian bagian storeman akan mulai menyiapkan barang sesuai dengan faktur 

yang diberikan untuk dimuat ke dalam truk. Setelah barang siap dimuat driver akan 

mengantar barang-barang tersebut ke gudang konsumen. Dilain pihak admin 

piutang akan memberikan nota tagihan yang telah disiapkan terlebih dahulu kepada 

sales, dan sales akan melakukan penagihan ke toko tersebut dan melakukan prospek 

ke toko-toko lain. Pada akhir hari admin penjualan akan mencetak faktur penjualan 

yang diterima dari salesman maupun pembeli yang datang langsung ke perusahaan, 

melakukan koreksi nota jika terjadi kesalahan, dan menginput retur penjualan jika 

ada pengembalian barang dari konsumen ke perusahaan. Admin piutang akan 
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melakukan mengeluarkan nota tagihan yang telah jatuh tempo yang nanti akan 

diberikan kepada salesman, dan melakukan pelunasan tagihan yang telah tertagih. 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

UD. Global Sukses Mandiri menggunakan sistem aplikasi Document 

Management System (DMS) dalam operasional perusahaannya, dengan memakai 

layanan Internet dari PT. Telekomunikasi Indonesia dimana kecepatan internet 

10Mbps. Jaringan internal perusahaan sendiri memakai topologi star, agar semua 

user seperti admin, accouting, sales dan manager dapat saling terhubung dan 

berbagi data. Namun sistem lama perusahaan tidak menerapkan bandwidth limiter 

sehingga aktivitas internet sangat lambat saat dijam sibuk perusahaan, dengan 

membatasi akses content yang dapat diakses oleh user, dan mengimplementasikan 

bandwidth limiter pada setiap komputer, perusahaan dapat membatasi pemakaian 

bandwidth berlebihan yang membuat kinerja perusahaan terganggu. 
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