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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Trimitra Makmur Sentosa didirikan pada September 2007 oleh Bapak 

Susanto Mas Lim sebagai salah satu bagian partnership dari Grup Perusahaan PT 

Moradon  yang telah berpengalaman di bidang alluminium die casting dan Auto 

Sukses Mandiri yang berpengalaman dibidang plastik injection serta die and 

moulding shop.  

PT Trimitra Makmur Sentosa adalah perusahaan dalam negeri yang bergerak 

dibidang industri dan manufaktur kemasan dan barang-barang plastik  injection 

yang berbasis kualitas. Kesederhanaan, kerapian dan kebersihan adalah motto 

perusahaan PT Trimitra Makmur Sentosa adalah memberikan pelayanan yang 

berkualitas kepada semua Customer. 

Beralamat di Jl. Perancis, Kosambi, Kompleks Pergudangan 8 Blok SX, 

Tangerang, Banten. Pada saat ini di pimpin oleh Bapak Susanto Mas Lim sendiri, 

sekaligus pendiri dan Bapak Budhiyanto sebagai manager operasional. 

Didirikannya PT Trimitra Makmur Sentosa sebagai bagian grup perusahaan 

di atas adalah secara independent dan profesional dibidang plastik packaging dan 

manufacturing, serta plastik injection yang terkait. 

 

Gambar 2.1 Logo perusahaan PT Trimitra Makmur Sentosa 

 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut adalah gambar struktur organisasi pada PT Trimitra Makmur 

Sentosa. 

Sistem inventory…, Eddy Wijaya, FTI UMN, 2013
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Gambar 2.2 Struktur organisasi PT Trimitra Makmur Sentosa 

 

PT Trimitra Makmur Sentosa dipimpin oleh seorang Direktur, dimana 

tepat di bawahnya terdapat Manager Operasional yang bertanggung jawab atas 

keseluruhan jalannya proses produksi dan Manager Pemasaran, yang tentu saja 

bertanggung jawab atas penjualan. 

Manager Operasional mengepalai bagian akunting, keuangan, 

administrasi, produksi, dan bagian umum. Dimana pada bagian adminstrasi 

terdapat sub-divisi lagi yaitu divisi stock material dan stock barang jadi yang 

berhubungan langsung dengan bagian pengiriman.  

2.3 Deskripsi Pekerjaan 

Pekerjaan yang dilakukan pada praktek kerja magang adalah sebagai 

programmer di bawah manajer operasional, yaitu Bapak Budhiyanto yang 

ditugaskan untuk membuat sebuah sistem inventory berbasis komputer yang 

berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem. Sistem ini akan berhubungan 

langsung dengan bagian Administrasi dan Produksi, dan akan di-integrasikan pada 

sistem penjualan yang sudah ada. 

Sistem Inventory yang dibuat harus bisa menyimpan transaksi data 

kuantitas stok barang apakah bertambah, susut, dipakai untuk produksi, dan juga 

Sistem inventory…, Eddy Wijaya, FTI UMN, 2013
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untuk daur ulang. Fungsi dari sistem dititik beratkan pada pengelolaan barang 

reject atau gagal produksi, yang akan didaur ulang, untuk meningkatkan 

efektifitas pemakaian bahan baku untuk produksi.

Sistem inventory…, Eddy Wijaya, FTI UMN, 2013




