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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Simpati merupakan sebuah perusahaan yang berdiri dibawah naungan 

Bapak Bayu Bimantoro. Beliau merupakan seorang atlet sepatu roda dan 

peraih medali emas PON XVI di Sumatera Selatan. Untuk mengembangkan 

sisi pelatihannya, beliau mendirikan klub dan akademi inline skate (sepatu 

roda). Alasan beliau mendirikan klub tersebut karena ia ingin 

mengembangkan sepatu roda melalui akademi. Selain itu, atlet – atlet yang 

bergabung pun akan disalurkan melalui klub – klub sepatu roda. Setelah 

sukses mendirikan klub dan akademi inline skate, pada tahun 2005 beliau 

mendirikan sebuah perusahaan yang dinamakan CV. Simpati dan memiliki 

toko yang bernama Bintang Roller Skate Shop di Summarecon Digital 

Center, Ruko Garden View #GV11, Jl.Scientia Boulevard, Gading Serpong, 

Tangerang 15810. Ruang lingkup kegiatan perusahaan bergerak dalam bidang 

jual – beli sepatu roda untuk mendukung dan menjual barang – barang yang 

diperlukan oleh para atlet sepatu roda. 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Berikut ini adalah Visi dan Misi dari CV. Simpati.  

Visi            

Mencetak atlet – atlet Inline Skate generasi baru Indonesia.   

Misi  

CV. Simpati mempunyai misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu : 

Memperluas pengenalan olahraga Inline Skate di masyrakat awam Indonesia 

melalui produk dan pendidikan.   

Perancangan sistem informasi..., Kevin Golfik, FTI UMN, 2017
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2.3 Struktur Organisasi 

 

 

- Rental Operation  

Mengatur semua kegiatan peminjaman atau penyewaan alat-alat skate 

dimana waktu peminjaman dihitung perjam. 

- Store Manager 

Mengurus semua barang dan kegiatan yang berlangsung didalam toko, 

penjualan dan PO dari pelanggan. 

- Academy Coach 

Pelatih skate yang melatih murid murid yang terdaftar sesuai dengan 

jadwal latihan yang dimiliki murid, kelas umum dan kelas private. 

 

2.4 Bidang Pekerjaan Divisi atau Departemen Tempat Kerja Magang 

Bidang pekerjaan divisi/departemen tempat kerja praktik di CV. Simpati 

adalah di bagian Information Technology Support. Divisi TI bekerja dibawa 

Store Manager dan bertanggung jawab untuk memastikan sistem informasi 

yang ada pada perusahaan sudah tepat dengan tujuan perusahaan sehingga 

dapat mendukung kinerja perusahaan. Divisi TIjuga bertanggung jawab atas 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 
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pemeliharaan sistem informasi yang terdapat pada CV. Simpati sehingga 

dapat digunakan dengan baik. 
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