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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

Percetakan CV. Bina Pratama merupakan salah satu UMKM yang ada di 

wilayah Kota Batam yang bergerak di bidang jasa yaitu percetakan. CV. Bina 

Pratama ini didirikan oleh Bapak Akim selaku pemiliknya yang terletak di 

Komplek Pasar Pelita Blok B No 1 Pelita, Batam. CV. Bina Pratama ini, 

menerima pemesanan cetak buku berupa (surat jalan, nota, surat jalan), kop surat, 

amplop, dan kartu nama dengan melakukan sebuah kerja sama dengan beberapa 

perusahaan yang ada di Kota Batam 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur dari organisasi yang terdapat di sebuah perusahaan terdapat 

suatu peranan yang penting dalam memutuskan kesepakan atas kesuksesan 

usahanya, ialah membangun interaksi yang baik dengan para karyawan. 

Organisasi ialah sekelompok manusia yang dibagi berdasarkan pembagian kerja 

dan interaksi kerja antara kelompok dalam memegang posisi yang dapat bekerja 

sama dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan.   

Suatu struktur pada perusahaan memiliki perbedaan dengan perusahaan 

lainnya. Perbedaan tersebut dapat dibedakan oleh ukuran perusahaan tersebut. 

Bentuk dan tata kerja yang baik dan terarah sangat menentukan kehidupan suatu 

entitas sebab sebuah organisasi akan ditentukan oleh kebijakan untuk 

mengemudikan entitas serupa dengan tujuan dan maksud yang telah dilakukan 

oleh pemilik perusahaan. Struktur organisasi CV. Bina Pratama ini terdiri dari: 

Gambar 2 Struktur Organisasi Perusahaan, Sumber: Data Olahan 2019. 
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Berikut ini adalah penjelasan dari setiap tugas dalam struktur organisasi 

di dalam suatu entitas ialah sebagai berikut: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha dalam hal ini bertanggung jawab dalam mengelola usaha 

tersebut agar berjalan sesuai dengan apa yang telah dirancang dari 

awalnya. Selain itu pemilik usaha juga mempunyai kewajiban untuk 

kesejahteraan pekerja yang ada di dalam usaha tersebut, sesuai dengan 

ketentuan peraturan tentang ketenagakerjaan. Pemilik juga mencatat 

permintaan yang diinginkan oleh pelanggan. 

2. Karyawan 

Karyawan memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyelesaian atas 

permintaan dari pelanggan dan mencatat perlengkapan yang telah 

digunakan dalam menyelesaikan pesanan tersebut. Karyawan juga 

melakukan pengemasan dan mengantar pesanan tersebut kepada 

pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Kegiatan atas operasional yang ada di CV. Bina Pratama dalam 

melakukan jasa percetakan hari senin hingga jumat pada pukul 08.00 WIB – 17.00 

WIB dan pada hari sabtu pada pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB. Dalam melakukan 

kegiatan pemberian jasa, pemilik CV. Bina Pratama akan mencatat permintaan 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Pelanggan akan menjelaskan permintaan 

yang diinginkan. CV. Bina Pratama menyediakan jasa pembuatan cetak buku 

berupa (surat jalan, nota, surat pesanan), kop surat, amplop, dan kartu nama. 

Selanjutnya pemilik akan menyelesaikan proses percetakan tersebut. Setelah 

pesanan pelanggan telah selesai dikirim kepada pelanggan tetapi pelunasan 

dilakukan sesuai dengan kesepakan yang pencatatan dilakukan dalam bentuk 

piutang.  
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3.4  Sistem Yang Digunakan Saat Ini 

Semula CV. Bina Pratama menggunakan pencatatan yang biasa yaitu 

dengan menggunakan pencatatan manual berupa nota, sehingga kemungkinan 

munculnya kesalahan dalam melihat keuntungan maupun kerugian yang akan 

dialami perusahaan sangatnya besar. Apalagi CV. Bina Pratama dalam melakukan 

penjualan atas jasanya dengan menggunakan pengakuan piutang kepada 

pelanggan, maka akan mengakibatkan munculnya pelanggan yang tidak 

membayar jasa mereka. Laporan keuangan CV. Bina Pratama juga tidak tertata 

dengan baik, maka dari itulah perusahaan sangat menginginkan menggunakan 

sistem pencatatan yang tertata dengan baik. 

 

Gambar 3 Sistem Yang Digunakan Saat Ini, Sumber: Data Olahan 2019. 
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