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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo Wahyoo 

 Gambar 2.1 merupakan logo dari perusahaan PT Wahyoo Saluran Berkat 

atau yang lebih di kenal dengan wahyoo, wahyoo merupakan sebuah perusahaan 

startup yang bergerak di bidang teknologi dengan tujuan untuk memberikan nilai 

tambah dan bermanfaat bagi warung – warung di Indonesia.. Jika di ambil dari 

artikel wahyoo adalah perusahaan teknologi yang hadir untuk membantu para 

pemilik warung makan di Indonesia agar lebih professional dan sukses dalam 

menjalankan usaha warung makan yang mereka miliki. (Akbar, 2019) 
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2.2. Profil dan Kontak Perusahaan 

Alamat Perusahaan   : Green Lake City Ruko Food City No.52-56, Duri 

Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11750 

No. Telepon  : ( 021 ) 54314194 

Email   : halo@wahyoo.com 

2.3. Visi dan Misi 

Visi  : Memodernisasi mitra Wahyoo sehingga para mitra yang bergabung 

dengan wahyoo menjadi lebih baik dan terstandarisasi. 

Misi : Membantu meningkatkan usaha pemilik warung makan agar lebih 

relevan menyesuaikan kemajuan jaman. 
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2.4. Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan struktur organisasi pada PT Wahyoo Saluran Berkat. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Wahyoo Saluran Berkat 

Pada gambar 2.2 dapat di lihat bahwa saat Ini PT Wahyoo saluran berkat di 

pimpin oleh CEO, di dampingi dengan CTO dan COO. CEO sendiri lebih ke 

mencari exposure ke media – media, CTO mengurus bagian technology dan COO 

mengurus bagian distibution dan juga oprational, tetapi disini masih ada Head of 

Finance yang melakukan pengurusan keuangan, dan juga VP of Marketing yang 

mengurus event, communication, dan media digital. 
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Gambar 2.3 Struktur Khusus Departemen QC Engineer 

 Kemudian pada gambar 2.3 di lihat pada divisi tech bahwa CTO memiliki 

tanggung jawab atas 6 divisi yang memiliki tanggung jawab pada, divisi QC 

engineer memiliki QC manager yang bertanggung jawab atas pengecekan produk 

– produk tech yang sedang di bangun pada perusahaan, dan QC manager di bantu 

oleh QC staff untuk melakukan pengecekan dan kesesuaian standar yang ada di 

perusahaan. 

  



10 
 

2.5. Produk Perusahaan 

 

Gambar 2.4 Aplikasi Wahyoo 

Pada gambar 2.4 dapat di katakan bahwa PT Wahyoo Saluran Berkan membuat 

sebuah aplikasi yang digunakan untuk mempermudah para mitra warung makan 

untuk melakukan pembelanjaan bahan – bahan pangan, agar dapat melakukan 

pengiriman secara lebih cepat dengan penerapan sistem one day delivery, atau 

besok sampai. 


