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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan  

PT. Megah Travelindo Nusantara ialah agent resmi Majestic Fast Ferry Pte. 

Ltd di Batam yang didirikan pada 28 Desember 2018. PT. Megah Travelindo yang 

didirikan oleh Bapak Sudarman berlokasi di Kompleks Fajar Mas Murni No. 4, Jl. 

Raden Patah, Kecamatan Lubuk Baja, Kelurahan Kampung Pelita. PT. Megah 

Travelindo Nusantara bergerak di bidang penjualan tiket ferry kapal Majestic 

dengan tujuan Batam-Singapore-Batam. PT. Megah Travelindo menjual 3 jenis 

tiket yaitu: 

1. One Way Adult- Frg, untuk passport Indonesia dan Asing dengan tujuan 

Batam-Singapore 

2. Two Way Adult- Indo PP, untuk passport Indonesia dengan tujuan Batam-

Singapore-Batam 

3. Two Way Adult-Frg PP, untuk passport Foreign dengan tujuan Batam-

Singapore-Batam 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Susunan Organisasi adalah kerangka yang menunjukkan kaitan diantara 

fungsi dari kedudukan, tugas dan wewenang masing masing, hubungan kerja serta 

tanggung jawab dalam suatu organisasi (Hasibuan, 2011). Dengan adanya 

pembagian pekerjaan karyawan yang jelas akan posisi serta hak dan kewajibannya 

maka sebuah perusahaan mampu berjalan secara maksimal dalam mencapai 

efisiensi dan efektivitas. Struktur organisasi pada PT. Megah Travelindo 

Nusantara sebagai berikut serta rincian wewenangnya: 

1. Direktur  

a) Menentukan visi dan misi perusahaan 

b) Menetapkan prosedur kegiatan perusahaan dalam mencapai sasaran 

c) Melakukan pengawasan dan mengkoordinasi kegiatan dari manager 

d) Menyusun kebijakan operasional perusahaan 

e) Mengangkat dan memberhentikan karyawan serta penetapan gaji 

f) Memberikan pengarahan kepada karyawan 

2. Human Resorce Development (HRD) 
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a) Merekrut dan menyeleksi calon karyawan 

b) Mengevaluasi absen karyawan 

c) Menciptakan suasana kerja yang harmonis 

d) Menjalin dan menjaga hubungan yang baik antar karyawan 

3. Accounting 

a) Menyusun laporan keuangan 

b) Membuat laporan perpajakkan 

c) Mengatur administrasi keuangan 

d) Memproses pembayaran gaji karyawan 

e) Menghitung komisi marketing 

4. Finance 

a) Mengelola keuangan perusahaan 

b) Melakukan pendataan atas kegiatan keuangan yang timbul 

c) Melakukan penagihan kepada agen dan melakukan pembayaran utang 

kepada supplier 

d) Membuat kuitansi apabila pelanggan membutuhkannya 

5. Admin Ticketing 

a) Membuat invoice atas pembelian tiket 

b) Membuat laporan stock tiket 

c) Mengontrol stock tiket 

d) Membuat Purchase Order tiket dan memesan kepada supplier 

e) Meminta approval dari manager apabila ada pelanggan yang mau retur 

tiket 

6. Marketing 

a) Mencapai target penjualan 

b) Mengantar tiket dan mengambil uang apabila dibayar menggunakan 

cash 

c) Menyetor uang kepada Finance 

7. Mekanik atau Staff Operasional 

a) Memeriksa apakah ada bagian mesin yang rusak 

b) Memperbaiki bagian mesin yang rusak 

c) Memastikan semua perlengkapan lengkap ketika kapal akan berlayar 
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8. Admin Operasional 

a) Mengontrol stock untuk bagian-bagian mesin 

b) Memesan stock yang sudah menipis 

c) Membuat laporan stock  

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

PT. Megah Travelindo Nusantara adalah entitas dagang yang menjual tiket 

ferry kapal Majestic yang terdiri dari 3 jenis tiket untuk tujuan Batam-Singapore-

Batam. PT. Megah Travelindo Nusantara beroperasi dari hari senin sampai hari 

jumat dari jam 08:00 sampai dengan jam 17:00 dan hari sabtu dari jam 08:00 

sampai jam 14:00. Setiap hari PT. Megah Travelindo Nusantara pasti ada 

transaksi di mana dalam satu hari ada sekitar 8 agen yang membeli tiket. 

Untuk saat ini ada sekitar 39 agen yang telah terdaftar di PT. Megah 

Travelindo Nusantara, diantaranya ada beberapa agen besar di mana dalam sekali 

pengambilan tiket bisa mencapai 500 lembar tiket dan untuk agen yang membeli 

diatas 500 lembar dalam sekali pengambilan akan mendapat harga special, harga 

lebih murah dibanding yang membeli tiket dibawah 500 lembar. Pelanggan dari 

PT. Megah Travelindo Nusantara adalah agen yang sudah terdaftar dengan tamu 

umum. 

Prosedur penjualan tiket kepada agen yang sudah terdaftar dimulai dengan 

adanya pemesanan tiket dari agen melalui telepon atau menghubungi marketing 

dan ada agen yang langsung ke kantor untuk membeli tiket. Jadi apabila agen 

langsung ke kantor untuk membeli tiket maka admin tiketing akan menyiapkan 

tiketnya dan membuat invoice dan menyerahkan tiketnya. Kemudian, finance 

akan menerima uang tersebut dan dihitung apakah sudah benar, apabila sudah 

benar maka finance akan mengeluarkan kuitansi. Apabila agen memesan lewat 

marketing, maka marketing akan post digrup Whatsapp tiket orderan agen, lalu 

admin tiketing akan mengeluarkan tiket sesuai dengan orderan masing-masing 

agen dan membuka invoice. Selanjutnya, finance akan membuat kuitansi dan 

menyerahkannya kepada marketing. Setelah itu, marketing akan mengantar tiket 

beserta invoice dan kuitansi ke tempat agen dan marketing akan hitung uang tiket 

pada saat diserahkan oleh agen.  
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Lalu, uang yang telah diterima marketing diserahkan ke finance dan 

dihitung ulang dan apabila ternyata uangnya ada kurang maka finance akan 

memberitahukan kepada marketing dan marketing akan memberitahukan kepada 

agen kemudian agen akan membayar kekurangannya tetapi ada agen yang tidak 

mau membayar kekurangannya karena pada saat marketing hitung ditempat, 

marketing tidak ada mengatakan bahwa uangnya ada kurang bayar sehingga agen 

menganggap bahwa uang yang telah dibayarkannya sudah sesuai sehingga pada 

akhirnya marketing harus nombok atas kekurangan tersebut. Tetapi apabila ada 

kelebihan bayar maka finance akan memberitahukan kepada marketing dan 

marketing akan memberitahukannya kepada agen dan uangnya akan dikembalikan 

kepada agen tersebut. 

Prosedur penjualan dari tamu umum dimulai ketika ada tamu umum yang 

tidak terdaftar sebagai agen datang ke kantor untuk membeli tiket. Maka admin 

tiketing akan menanyakan tiket apa yang ingin dibeli kemudian admin tiketing 

akan mengeluarkan tiketnya dan mencatat nomor tiket yang terjual. Setelah itu, 

tamu umum akan membayar uangnya dan admin tiketing menghitung uang yang 

diterima apabila sudah sesuai maka akan diserahkan kepada finance dan finance 

akan memberikan kuitansi. 

3.4 Sistem yang digunakan Perusahaan 

 Pendataan yang dibuat oleh PT. Megah Travelindo Nusantara tergolong 

sederhana yaitu pencatatan pada Microsoft Office Excel. Perusahaan ini hanya 

mencatat transaksi jual-beli dan laporan stock tiket sedangkan untuk biaya 

operasional tidak ada pendataan yang dicatat. Hal ini membuat entitas sulit 

menyadari apakah perusahaan mengalami rugi atau untung dan hal ini dapat 

mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat karena pencatatannya 

tidak mencerminkan keadaaan perusahaan yang sewajarnya. 
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