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BAB II 

GAMBARAN PERUSAHAAN 
 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

VBS Technology merupakan sebuah perusahaan start up yang 

bergerak dalam bidang pembuatan beberapa jenis software, antara lain 

1. POS(Point Of Sales) 

2. WMS(Warehouse Management System) 

3.  HCMS(Human Capital Management System) 

4. AMS(Asset Management System) 

 

Pada software yang sudah disebutkan disebelumnya, perusahaan ini 

dapat melakukan custom pada software tersebuh sehingga dapat sesusai 

dengan keinginan dan kebutuhan dari client, sehingga bisa saja setiap 

client dari VBS Technology memiliki design software yang berbeda - 

beda.  

Gambar 2.1 Logo VBS Technology 
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Walau secara umum VBS Technology  ini masih merupakan 

perusahaan yang masih sangat baru dan banyak yang tidak tahu, namun 

pemilik dari VBS Technology ini yaitu Bapak Yohan Leo Susanto ini 

sudah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam bidang 

perusahaan software house ini, sehingga beliau sudah memiliki banyak 

channel orang – orang yang dapat membantu beliau memasarkan produk 

program yang ada, juga membantu mencari client yang kira – kira 

membutuhkan suatu program baik itu sudah ada program yang jadi 

ataupun perlu dibuat terlebih dahulu. 

 

2.2 Sejarah Perusahaan 

VBS Technology dibangun pada tahun 2015 oleh Bapak Yohan Leo 

Susanto sendiri, yang berletak pada lantai 12 New Media Tower UMN pada 

awalnya beliau sendiri yang merintis perusahaan ini, dan kemudian mulai 

merekrut mahasiswa - mahasiswa UMN untuk dapat bekerja sambil kuliah. 

Dengan pengalaman yang cukup lama dari Bapak Yohan Leo Susanto, 

perusahaan ini kerap mendapatkan client yang cukup lumayan beragam, karena 

beliau memiliki channel yang kuat dimana hal ini merupakan hal penting dalam 

sebuah perusahaan baik sudah besar maupun yang masih startup. 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

1 Visi Perusahaan 

“We have endeavored to serve our customers with integrity and honesty 

by providing our customers with the best technology solutions for their 

businesses." 

2 Misi Perusahaan 

"To achieve this, we inspire teamwork and customer collaboration, 

together with accountability and hard work, so as to earn our customers 

privilege to be “their partner in Technology Solutions.” 
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2.4 Struktur Perusahaan 

Pada semua perusahaan tentu akan memiliki sebuah struktur, sehingga jelas 

posisi dari setiap orang yang ada pada perusahaan tersebut, tidak berbeda dengan 

VBS Tecnhology, namun karena masih merupakan perusahaan  star tup tentu masih 

banyak posisi yang kosong, dan sering kali Bapak Yohan Leo Susanto sendiri yang 

akan melakukan cover pada bagian - bagian yang kosong tersebut. 

 

2.5 Hasil Kerja Perusahaan 

VBS Technology yang masih sangat muda ini, belum memiliki banyak hasil 

kerja perusahaan, walau begitu bukan tidak memiliki hasil kerja nyata yang telah 

dilakukan ke client, beberapa hasil kerja yang ada juga dibagi dalam beberapa tipe 

berdasarkan pesanan software mereka, yaitu Point Of Sale, ERP, dan Customized 

Software. 

Dari hasil kerja yang ada pada VBS Technology yang penulis terlibat aktif 

hanya pada Point Of sales, yang memang itu pekerjaan utama yang penulis dapat 

dari Supervisor penulis.  
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Berikut merupakan beberapa hasil kerja perusahaan VBS Technology yang 

telah diselesaikan dan diberikan kepada client yang bersangkutan. 

Pada Point Of Sales antara lain, 

1. USAHA JAYA SERAGAM 

2. PT. MACAROMA INDONESIA 

3. CV. Wien's Sticker 

4. PT. T-Design Multi Kreasi  

Client pada projek ERP antara lain, 

1. Karya Gemilang Indonusa 

2. PT. Brilliant Jaya Inti 

3. PT. Kinas Global Indonusa 

Kemudian pada projek Customized Software antara lain, 

1. CIMB Niaga 

2. First Asia Capital 

3. BNP PARIBAS 

4. Join and Test Learning Center 

5. SEMPOA SIP 

6. PT. Abacus Distribution System Indonesia 
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