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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1

Sejarah Singkat Perusahaan
PT. Flowsys adalah perusahaan nasional lokal yang mengkhususkan diri

dalam pengembangan system software terutama pada bidang trading. Tujuan
utama dari PT. Flowsys adalah untuk memberikan solusi atau sistem ke
konsumen bisnis untuk mencapai tujuan dari perusahaan konsumen.
PT. Flowsys telah berkembang menjadi salah satu perusahaan konsultan
IT yang sudah terkenal di Indonesia , dengan menyatukan beragam pengalaman
, dan bakat dengan salah satu fokus dalam pikiran ,melayani , dan memberikan
kualitas pelayanan tertinggi untuk klien dalam membantu mencapai kemajuan
organisatorial yang kompetitif.
Sampai saat ini PT. Flowsys hanya memiliki satu produk utama yang
sudah dipasarkan yaitu Itrading. Dengan produk diatas tersebut PT. Flowsys
sudah menjadi perusahaan perangkat lunak dan konsultan terkemuka di bidang
trading. PT. Flowsys pun bertumbuh sejalan dengan perkembangan iklim bisnis
di Indonesia sehigga mampu menghasilkan produk

yang

sesuai

dengan

permintaan dari perusahaan lokal yang terus berkembang dan meningkat.
PT. Flowsys sudah membentuk Department Development and Project
dimana seluruh penelitian dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan
kemampuan system agar dapat bersaing dalam teknologi dan proses bisnis di
proses bisnis terebut.
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2.2

Struktur Organisasi Perusahaan
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan PT. Flowsys
PT. Flowsys dipimpin oleh seorang Komisaris dan mempunyai 8
Department, yaitu Department Sales Marketing, Department Marketing
Communication,

Department

Quality

Assurance,

Department

Research,

Department Development & Project, Department Support, Department HRD &
GA, dan Department Finance Accounting. Mahasiswa Kerja Magang ditempatkan
di dalam Department Development & Project yang bertugas dalam membuat desain
sistem, implementasi, traning, dokumentasi, dan mencari kebutuhan user.

Pengembangan modul..., Tirta Prawisuda, FTI UMN, 2015

