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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas perusahaan  

PT Central Creative didirikan pada tahun 2012 oleh bapak Lismono yang 

merupakan salah satu perusahaan jasa kontraktor yang terletak dikawasan industri, 

yaitu di Pulau Batam, tepatnya berlokasi di Jalan Komplek Bintang Makmur Industri 

blok FG 05, Batam Center. PT Central Creative yang bergerak dibidang jasa 

kontruksi sudah memiliki pengalaman selama 8 tahun.PT Central Creative sangat 

berkompeten dalam menjalankan usaha dan perannya dalam bidang jasa kontraktor. 

 

3.2 Struktur organisasi 

Struktur organisasi harus dibuat jika ingin membentuk sebuah organisasi. 

Struktur organisasi biasanya dipelajari terlebih dahulu untuk mendapatkan gambaran 

dalam suatu organisasi. Melalui struktur organisasi ini, perusahaan akan mengetahui 

apa tugas – tugas yang akan dilakukan. Tugas tersebut akan dibagikan kedalam 

bagian – bagian departemen yang ada dan bagian departemen tersebut yang akan 

bertanggung jawab atas tugas masing – masing.  

PT Central Creative menjalankan usaha yang tergolong sedang dan organisasi 

tersebut berhubungan vertikal dari direktur ke karyawan. Perusahaan ini diketuai oleh 

direktur dan langsung membawahi bagian project coordinator, accounting, admin, 

supervisor dan asst. supervisor. 
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Berikut adalah struktur organisasi PT Central Creative:  

           

           

           

           

           

            

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi PT Central Creative, sumber: Data perusahaan diolah, 

2019. 

Berikut merupakan peran dan kewajiban dari masing – masing jabatan pada PT 

Central Creative: 

1. Direktur 

Direktur merupakan pimpinan dalam perusahaan. Peran direktur adalah 

memberi arahan dan nasihat kepada karyawannya. Tugas direktur adalah 

menjalankan visi dan misi perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai, 

menyusun strategi bisnis, bertanggung jawab dalam menjalankan 

perusahaan, menerapkan kebijakan perusahaan. 

2. Project Coordinator 

Project coordinator bertugas dalam melakukan dan bertanggung jawab 

atas pengawasan pembangunan dan berkewajiban dalam mengoperasikan 

semua projek pekerjaan. 

3. Accounting 

Accounting bertugas untuk mengelola dan mengoperasikan laporan 

keuangan, mencatat transaksi yang dijalankan serta bertanggung jawab 

dalam mengurus pajak. 

Direktur 

Accounting Admin Project Coordinator 

Supervisor 

Asst. Supervisor 
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4. Admin 

Tugas admin adalah memastikan segala kegiatan administratif berjalan 

dengan baik dan lancar, menginput data – data yang diperlukan, 

menerima telepon, mengatur surat – surat serta dokumen yang dibutuhkan 

perusahaan. 

5. Supervisor 

Supervisor berperan dalam melakukan perencanaan proyek, 

mengkoodinasi tugas asst. supervisor, memberikan arahan kepada tim 

proyek, mengontrol pekerjaan proyek serta memberikan evaluasi kepada 

asst. supervisor. 

6. Asst. Supervisor 

Asst. supervisor membantu supervisor dalam merencanakan proyek, 

menjalankan tugas yang diberikan supervisor serta bertanggung jawab 

atas proyek yang diberikan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan operasional perusahaan adalah fungsi perusahaan dalam menjalankan 

dan melaksanakan rencana – rencana perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

PT Central Creative bagian manajemen beroperasi dari hari senin – jumat dari pukul 

08.00 pagi hingga 16.00 sore sedangkan bagian lapangan beroperasi mulai hari senin 

– jumat dari pukul 09.00 pagi hingga 17.00 sore dan sabtu mulai pukul 08.00 pagi 

hingga 12.00 siang. Tujuan utama dalam menjalankan usaha ini adalah untuk 

memuaskan keinginan pelanggan dengan memberikan jasa dan hasil yang terbaik 

serta mendapatkan peluang dalam mengembangkan dan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

PT Central Creative menjalankan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan 

pelanggannya dengan merencanakan dan mengerjakan perkerjaan pembangunan dan 

pemasangan instalasi listrik. Pekerjaan utama dari PT Central Creative adalah 
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pembangunan gedung, menyediakan layanan terintegrasi dalam sistem cleanroom dan 

lain – lain.  

 

3.4 Sistem perusahaan 

Sistem pencatatan dalam PT Central Creative menggunakan Microsoft Office 

Excel dan beberapa data telah dikomputerisasi dan ada sebagian data yang masih 

manual. Sistem laporan juga masih di-input secara manual sehingga terdapat 

kemungkinan kesalahan dalam prinsip akuntansi yang ditetapkan. 
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