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BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Identitas Perusahaan 

CV. Apollo Optical terletak di Komp. Baloi Mas Permai Blok. A No. 6, 

Kota Batam, Kepulauan Riau. Mulai didirikan pada tahun 2014 dan memiliki 

bidang usaha wholesale kacamata (frame) dan lensa yang di distribusikan kepada 

optik-optik partner yang berada di seluruh Indonesia. 

Identitas CV. Apollo Optical Batam secara singkat: 

1. Nama Perusahaan : CV. Apollo Optical Batam 

2. Tanggal Berdiri : 2014 

3. Alamat    :  Komp. Baloi Mas Permai Blok. A No. 6 

4. Telepon   : 0813 7484 0480 

5. Nama Pemilik  : Tio Ramlee 

6. Bidang Usaha   : Wholesale kacamata dan lensa kacamata 

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi menggambarkan bagaimana pekerjaan dibagi 

berdasarkan fungsinya, dikelompokkan, dan di koordinasikan sehingga tokoh yang 

terlibat di dalamnya dapat melaksanakan fungsinya masing-masing. 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berdasarkan gambar 1 diatas, dapat diuraikan fungsi dan tanggung jawab 

dari masing-masing posisi, antara lain: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha bertugas mengurus usaha secara keseluruhan, 

memastikan jalannya usaha dengan dan membuat keputusan tertentu 

yang diperlukan bagi jalannya usaha. 

2. Admin 

Admin memiliki tanggung jawab administrasi yang diantaranya terdiri 

dari pembukuan barang, hutang piutang, mengelola penjualan untuk 

diteruskan kepada karyawan bagian gudang. 

3. Bagian Gudang 

Karyawan bagian gudang bertugas untuk memproses orderan yang 

masuk ke admin sehingga dapat dipersiapkan lalu di distribusikan 

kepada pelanggan. 

4. Pemasaran 

Karyawan pemasaran bertugas untuk memasarkan barang-barang 

kepada pelanggan. 
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3.3. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan  

Dalam kegiatan operasionalnya CV. Apollo Optical Batam memulai 

kegiatan efektif mulai pukul 08.30 pagi, yang biasanya dilakukan adalah kegiatan 

pengecekan barang masuk, pengecekan barang keluar, dan proses packing barang 

yang akan dikirim ke pembeli. Pada pukul 12.00 sampai pukul 13.00 para karyawan 

beristirahat makan siang. Kemudian mulai pukul 13.00 kegiatan dilanjutkan 

kembali, dan pada pukul 17.00 para karyawan akan diperbolehkan pulang. 

3.4. Sistem yang sedang Berjalan di Perusahaan 

CV. Apollo Optical Batam merupakan sebuah perusahaan wholesale yang 

juga menjadi distributor kacamata dan lensa kacamata untuk kebutuhan optik di 

seluruh Indonesia. Kegiatan jual beli di perusahaan ini bisa dikatakan cukup padat. 

Namun sejauh ini sistem yang digunakan masih tergolong manual. Hal ini juga 

menjadi kesulitan tersendiri bagi karyawan untuk mengolah dan mengakses data-

data sehingga terjadinya kelalaian dalam pelaporan data kepada pemilik 

perusahaan. Oleh sebab hal itu penulis ingin membuat inovasi terhadap perusahaan 

dengan merancang dan membangun sistem informasi pengendalian stok sehingga 

nantinya segala pencatatan dan pendataan stok barang yang sebelumnya kurang 

efektif dapat menjadi lebih efektif dan efisien berkat adanya sistem ini. 
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