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BAB 2 

GAMBARAN UMUM OBJEK  

 

2.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Dalam Gambaran Umum Perusahaan, dijelaskan mengenai sejarah, visi, 

misi, struktur organisasi, serta produk PT. Jayadata Hutama Prakarsa secara 

umum.  

 

2.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Jayadata Hutama Prakarsa merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang IT (Information Technology) yang didirikan pada tanggal 4 Juli 2005 di 

kota Jakarta. Perusahaan ini bukan merupakan perusahaan yang dimiliki 

perorangan, melainkan perusahaan yang dimiliki oleh beberapa pemegang 

saham. Pada awalnya perusahaan ini beroperasi dengan jumlah karyawan sekitar 

5 orang dan hanya bergerak di bidang produksi software. Namun dalam 

perkembangannya, kini jumlah karyawannya telah mencapai lebih dari 10 orang 

dan mulai bergerak di beberapa bidang IT lainnya seperti networking, web design 

dan sebagainya. 

 

2.1.2 Visi Perusahaan 

Dalam melangkah maju, PT. Jayadata Hutama Prakarsa memiliki visi 

yang cukup besar, yaitu menjadi perusahaan penyedia produk/jasa IT terbesar di 

Indonesia dan menjadi perusahaan IT ternama di dunia. 
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2.1.3 Misi Perusahaan 

Untuk mencapai visi tersebut, misi dari PT. Jayadata Hutama Prakarsa 

adalah : 

1. Membangun nama baik perusahaan dengan menciptakan produk IT dan 

menyediakan jasa IT yang berguna bagi banyak orang. 

2. Menjalin hubungan baik dengan banyak pihak, termasuk perusahaan IT 

lainnya untuk memperluas jaringan. 

3. Memperkuat relasi internal dan menjaga kesejahteraan karyawan agar 

mampu menghadapi persaingan dengan perusahaan IT lainnya. 

4. Memberikan pelatihan terhadap karyawan agar memiliki kemampuan yang 

dapat bersaing dengan perusahaan IT lainnya. 

 

2.1.4  Struktur Organisasi Perusahaan 

Karena perusahaan ini masih tergolong kecil dan baru berkembang, 

struktur organisasi nya pun masih tergolong sederhana.   

Struktur organisasi PT. Jayadata Hutama Prakarsa dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Jayadata Hutama Prakarsa 



 8

2.1.5  Produk Perusahaan 

Produk dari PT. Jayadata Hutama Prakarsa tidak terbatas hanya pada 

produk software saja, tapi juga berbagai macam produk IT, termasuk jasa 

konsultasi, networking, web design, dan sebagainya. 

Beberapa contoh software yang telah dihasilkan oleh PT. Jayadata 

Hutama Prakarsa : 

1. Software Payroll. 

Software Payroll adalah software yang digunakan untuk melakukan 

proses penghitungan gaji karyawan di perusahaan besar. Software ini 

menyimpan semua data karyawan, termasuk gaji pokok, bonus, hutang, 

jamsostek, dan sebagainya untuk melakukan proses penghitungan gaji total. 

Software ini pada umumnya dapat sangat membantu tugas dari divisi HRD 

(Human Resource Department) pada suatu perusahaan, dimana apabila 

proses penghitungan gaji dilakukan secara manual, akan memakan waktu 

selama berhari-hari. Namun dengan adanya software ini, proses 

penghitungan gaji hanya akan memakan waktu sekitar 1 hingga 10 menit, 

tergantung dari jumlah karyawan dan kecepatan hardware komputer. 

 
2. Software Payment untuk perusahaan distribusi. 

Software ini digunakan untuk mempermudah proses jual-beli 

perusahaan distribusi. Perbedaan software ini dengan software jual-beli biasa 

adalah pada struktur database nya, serta pada alur jalannya software. 
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3. Software penjualan sederhana JHP POS. 

Software ini adalah software yang biasa digunakan pada Indomart, 

Alfamart, dan perusahaan lain sejenis, dimana software ini hanya menerima 

input penjualan saja. Dan pada tiap periode tertentu data-data tersebut akan 

dikumpulkan untuk diproses lebih lanjut menggunakan software lain. 

 
4. Software JHP Simaxis. 

Software JHP Simaxis adalah software pertama yang dikembangkan 

oleh PT. Jayadata Hutama Prakarsa yang dijual untuk umum. Target pasar 

dari software JHP Simaxis ini adalah perusahaan dengan tipe bisnis kecil-

kecilan seperti toko klontong, toko serba ada, dan perusahaan lain sejenis. 

Software ini sudah dilengkapi dengan berbagai modul yang dapat mencukupi 

kebutuhan bisnis perusahaan-perusahaan kecil, seperti proses pembelian, 

penjualan, perhitungan stok barang, perhitungan total pendapatan pada 

periode tertentu, dan lain sebagainya. 

 
5. Software JHP SBS. 

Software JHP SBS adalah pengembangan dari software JHP Simaxis, 

dimana di dalam software JHP SBS ini banyak ditambahkan fitur-fitur baru 

dan dilengkapi dengan struktur database yang baru pula yang memungkinkan 

target pasar dari software ini menjadi lebih luas, yaitu mencapai perusahaan 

dengan tipe bisnis menengah, seperti perusahaan yang telah memiliki cabang, 

perusahaan distribusi, dan sebagainya. Untuk sementara waktu, software ini 

masih dalam proses pengembangan dan pengujian, yang biasa kita kenal 

dengan produk beta (produk dalam masa pengujian/percobaan), dan baru 
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diedarkan untuk kalangan sendiri. Namun dalam waktu dekat akan dijual 

untuk umum. 

 
6. Software JHP BO. 

Software JHP BO adalah software yang berfungsi untuk 

mengoptimalisasi biaya order, dimana akan dihitung pengeluaran yang 

dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjual suatu produk, mulai dari 

pengeluaran bensin, biaya kuli, pungutan, tol, dan lain sebagainya. 

 
Selain dari keenam software yang telah dijelaskan di atas, PT. Jayadata 

Hutama Prakarsa juga masih memiliki produk software yang lain yang tidak 

dapat dijelaskan satu per satu. 

 

 


