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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
A. Identitas Perusahaan  

 
1. Lokasi Objek Kerja Praktek 

 
Lokasi yang akan dijadikan objek kerja praktek oleh Penulis 

adalah di toko collection (untuk selanjutnya di dalam penulisan laporan 

kerja praktek di sebut Toko Vero Collection). Toko vero collection ini 

beralamat di Jalan Imam bonjol tepatnya di bawah hotel holiday kios 

nomor 1A, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 

Toko Vero Collection ini merupaka toko collection yang menjual 

berbagai macam produk. Mulai dari tas perempuan, tas laki-laki dan 

souvernir lainnya. Toko ini melayani pelanggan yang secara langsung, 

yang berarti dimana para pelanggan secara langsung membeli tas tersebut 

di toko tersebut. Untuk para pelanggan yang tidak berada di Batam juga 

bisa berbelanja di toko ini, karena toko Vero Collection memiliki sebuah 

toko online yang bernama MGTI Batam. 

2. Sejarah Berdirinya Perusahaan 
 

MGTI Batam telah berdiri atau mulai beroperasional kurang lebih 

selama 4 (empat) tahun. Toko yang menjual barang-barang collection 

seperti: tas, jam tangan, parfume, souvernier, kacamata, pakaian, dan lain 

sebagainya. MGTI Batam merupakan nama toko onlie dari toko Vero 

collection. Toko online yang di didirikan pada tahun awal  2012 ini telah 

banyak di percaya oleh kalangan masyarakat di batam. Toko online MGTI 

Batam tidak hanya menerima pelanggan yang ingin membeli barang 
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secara encer, tetapi toko online MGTI Batam juga mendistribusikan 

barang-barang atau produknya ke toko-toko di Batam. 

Toko online yang bermula hanya di rumah, dan menggambil 

produk atau barang dangangan dari toko-toko lain di batam, tetapi 

semenjak 4 (empat) tahun terakhir, MGTI Batam telah mengimpor produk 

atau barang-barang dagangannya sendiri dari luar negri, sebagian produk 

ada yang berasal dari Cina, Hongkong maupun Thailand. Toko online 

MGTI Bata mini lebih dominan atau lebih fokus kepada produk tas, 

terutama tas-tas untuk anak remaja maupun untuk dewasa. Toko online ini 

juga menerima penjualan grosir untuk barang-barang oleh-oleh khas batam 

seperti: kaos oleh oleh, gantungan kunci batam, tempelan kulkas batas, 

dan lain sebagainya. 

 

3. Jenis Usaha 
 

Toko online MGTI Batam ini dibentuk dengan maksud dan tujuan 

untuk berusaha dalam bidang perdagangan umum, secara enceran maupun 

grosir. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka toko 

online MGTI Batam melaksanakan kegiatan usaha dibidang perdagangan 

online pada umumnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada perencanaan, 

pelaksana perdagangan online baik itu kawasan dalam kota maupun luar 

kota, toko online ini mengimpor barang atau produk-poruknya sendiri dari 

luar negri. Bahan dan kualitas barang sesuai dengan kualitas pasaran yang 

di minati oleh para konsumen.  
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Toko online ini juga menerima penjual pihak kedua dan langsung 

di kirimkan oleh pihak MGTI Batam kepada para konsumen mereka 

dengan mengatas namakan penjual online tersebut. Barang-barang yang 

telah di pesan oleh konsumen maupun penjual lainnya akan di kirimkan 

barang atau produknya setelah pihak MGTI Batam menerima 

pembayaranya secara online juga. Pembayarannya juga dapat dilakukan 

secara tunai apabila penjual pihak kedua atau disebut dengan reseller 

maupun konsumenya menggambil barang-barang yang telah di pesan ke 

tokonya langsung. 

 

 

B. Struktur Organisasi Objek Kerja Praktek  
 

Dalam menjalankan tugas pokok dan kegiatan usahanya, Toko 

Online MGTI Batam ini memiliki beberapa bagian yang dibagi berdasarkan 

pekerjaan. Karyawan dari Toko onlie MGTI Batam ini dikelompokkan 

menjadi beberapa bagian yang masing-masing memiliki pekerjaan tersendiri 

dengan tujuan agar setiap karyawan dapat berkonsentrasi atau fokus pada 

pekerjaannya.  Dengan adanya pengelompokkan demikian juga diharapkan 

administrasi pekerjaan pada Toko online MGTI Batam ini lebih teratur. 

 

Adapun struktur organisasi Toko Online MGTI Batam ini adalah 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Struktur organisasi Toko Online MGTI Batam. 

Toko Online MGTI Batam ini dibagi dalam beberapa bagian antara 

lain:  

1. Bagian pengawasan toko adalah bagian yang bertugas untuk mensurvei 

toko di MGTI Batam yang berlokasi tepatnya di jalan Imam bonjol 

tepatnya di bawah hotel holiday. Pengawas ini juga bertugas untuk 

mengawas dan membimbing pekerjaan para karyawan-karyawan toko agar 

dapat melakukan tugas-tugas mereka secara baik dan bener, dan juga 
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melatih para karyawan untuk melayani para pembeli baik di toko maupun 

secara online melalui media social dengan baik dan sopan.  

2. Bagian pengawasan keuangan atau kasir bertugas untuk menjaga kotak 

kasir dan memerikas dan menghitung kembali belanjaan-belanjaan para 

pembeli tersubut, untuk memastikan bahwa uang yang di terima sesuai 

dengan belanjaan yang dibeli oleh para pembeli. Selain itu bagian 

keuangan ini juga bertugas untuk menggecek apakah uang yang ditransfer 

oleh pembeli melalui media social atau melalui toko online yang telah 

disediakan oleh MGTI Batam, telah di terima dan masuk ke rekening 

MGTI Batam, dan juga bagian keuang bertugas untuk menghitung uang 

yang di hasilkan setiap harinya apakah sesuai dengan program komputer 

yang telah tersedia. Setelah itu dilaporkan ke bagian pembukuan. 

3. Bagian pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan yang teratur 

terhadap setiap transaksi yang terjadi dalam toko online,baik itu transaksi 

internal maupun transaksi eksternal. Pembukuan tersebut kemudian akan 

dibuat menjadi laporan keuangan, yaitu laporan arus kas, laporan kas 

masuk, laporan kas keluar, jurnal, laporan laba rugi, neraca dan laporan 

perubahan modal. Setelah itu, bagian ini akan membuat pelaporan pajak-

pajak perusahaan serta menata pelaporan pajak tersebut ke dalam suatu 

filing khusus pajak-pajak toko. 

4. Bagian purchasing bertugas dalam menjalankan fungsi pembelian dalam 

perusahaan. Bagian ini akan mencari sumber barang dan menjalankan 

pemesanan barang untuk membantu dalam operasional toko online. 

Bagian ini akan membuat laporan pembelian dan pengeluaran barang, 
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melakukan pengelolaan penyediaan barang dengan sistematis dan 

terkontrol dan memastikan kesediaan barang melalui mekanisme audit 

atau stock contol.  

5. Bagian pemasaran bertugas untuk mengupload gambar gambar produk 

tebaru milik MGTI Batam ke media sosial dan mempromosikannya 

kepada para konsumen atau para pembeli baik melalui media sosial atau 

kepada para pembeli yang datang ke toko langsung. 

 

 

C. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 
 

Toko MGTI Batam melakukan perdagangannya melalui media 

sosial dan secara langsung kepada konsumen di tokonya. Barang atau produk 

baru yang menjadi trend para peminat konsumen akan dipajang di toko dan 

fotonya akan di upload ke akun media sosial milik MGTI Batam. Para 

pembeli yang melihat produk-produk milik MGTI Batam melalui akun media 

sosial milik MGTI Batam, akan dikirimkan setelah para konsumen 

melakukan pembayarannya dan ongkos kirimnya.  

Pembayaran biasanya dilakukan melalui transfer antar bank beserta 

ongkos kirimnya. Setelah melakukan konfirmasi pembayaran maka staf-staf 

MGTI Batam akan melakuan pengecekan pada produk tersebut agar tidak 

adanya cacat pada barang tersebut. Setelah itu pihak MGTI akan 

mempaketkan produk tersebut dan dikirimkan melalui jasa pengiriman yang 

telah tersedia. Lamanya pengiriman barang tersebut, tergangtung pada jenis 

layanan yang di pilih oleh para pembeli yang telah disediakan oleh pihak jasa 
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pengiriman tersebut. Pembeli yang melakukan transaksi pembelian barang 

atau produk secara langsung ke toko juga dapat menggirimkan barang 

tersebut ke alamat yang di tentukan oleh pihak pembeli melalui MGTI 

Batam. Pihak MGTI Batam akan mempkaketkan barang tersebut dan 

membwanya ke jasa penggiriman yang telah di tentukan oleh pembeli. Dan 

pembeli tidak dikenakan biaya untuk penggiriman barang dari toko MGTI 

Batam ke tempat jasa pengiriman terdekat. 

 

D. Sistem yang Digunakan 
 

Toko online MGTI Batam menggunakan sistem kerja “active 

marketing”, artinya Toko MGTI Batam menetapkan suatu target kepada 

marketing untuk melakukan penjualan atau produk. Marketing yang dimaksud 

dalam hal ini adalah tenaga marketing yang merupakan karyawan MGTI 

Batam yang ditunjuk oleh toko online MGTI Batam untuk membantu 

memasarkan produk. 

Terhadap informasi mengenai produk, toko online MGTI Batam 

memiliki sebuah sistem informasi yang dibuat dari program pengolah angka 

dan data Microsoft Office Excel yang akan diperbarui dari waktu ke waktu 

untuk menjamin akurasi dan ketepatan data yang ditampilkan. 

Untuk pemasaran biasanya pihak dari MGTI Batam memanfaatkan 

akun sosial yang banyak diminati oleh para kalangan masyarakat. Pihak MGTI 

Batam akan mengupload gambar-gambar produk terbarunya kedalam akun 

sosial tersebut, agar para pembeli mudah untuk melihat prodduk baru yang di 

miliki oleh MGTI Batam. 
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Terhadap pembuatan dokumen-dokumen, MGTI Batam biasa 

menggunakan Microsoft Office Word untuk melakukan pengetikan surat order,  

menerbitkan invoice dan lain-lain.  
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