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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT Windo Cakrawala Indonesia didirikan pada 18 Januari 2017 oleh 

Krisnawati. PT Windo Cakrawala Indonesia berdomisili di KO BCI Industrial Park 

Blok C/02, 03,03A,05,06 KelurahanTanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, 

Kota Batam, Kepulauan Riau. Aktivitas PT Windo Cakrawala Indonesia adalah 

memproduksi barang setengah jadi menjadi barang siap pakai seperti jendela, 

pindu dan lainnya. Jam operasional PT Windo Cakrawala Indonesia adalah senin 

sampai jumat dari jam 8 pagi hingga 6 sore. Total karyawannya adalah 20 orang. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Jabatan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terdapat dalam 

PT Windo Cakrawala Indonesia yakni : 

Susanti, Perancangan Sistem Perhitungan Biaya Produksi dan Pendapatan Neto Penjualan 
pada PT. Windo Cakrawala Indonesia. 
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Gambar 1 Struktur organisasi, sumber: Data diolah, 2019. 

 

Berikut merupakan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing organisasi: 

 

1. Direktur 

 

Bertanggung jawab sebagai pengambilan keputusan dan persetujuan setiap 

transaksi seperti pembelian barang, pengeluaran barang maupun strategi 

perusahaan. 

2. Akuntan 

 

Bertugas untuk menggunakan aplikasi yang dirancang dalam proses 

pencatatan dan pelaporan laporan keuangan mengenai semua kegiatan 

operasional perusahaan. 

3. Ketua Produksi dan Purchasing 

 

Ketua produksi disini sekaligus ketua purchasing bertugas dalam 

mengimpor aluminium dan bahan baku kaca. Merancang jenis produk, ide 

inovasi terbaru pada produk, alur kerja produksi / pemasangan produk 

sampai dengan quality check, mengatur pekerjaan para karyawan produksi 

sampai dengan proses pengantaran (issued delivery order ) dan 

pemasangan. Jadi disini ketua produksi akan mendapat informasi dari 

manager dan kemudian berdiskusi mengenai proyek terbaru mereka. 

Kemudian diantara ketua produksi, manager dan direktur akan berdiskusi 

mengenai penerapan harga pada produk, hal ini dilakukan supaya pada saat 

memberikan informasi harga kepada pelanggan tidak ada kesalahan yang 

terjadi. 
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4. Bagian Marketing 

 

Bertanggung jawab untuk mempromosikan hasil kerja perusahaan supaya 

mendapatkan proyek yang ditarget kan setiap bulannya. 

5. Bagian Gudang 

 

Bertugas sebagai perhitungan stock material maupun barang jadi masuk 

dan keluar, serta melakukan pengiriman barang jadi ke tempat proyek yang 

di kerjakan. 

6. HRD ( human resource development ) 

 

adalah department dalam perusahaan yang bertanggung jawab menangani 

pengelolaan sumber daya manusia atau karyawan dalam suatu perusahaan. 

HRD PT. Windo Cakrawala Indonesia yang akan mengontrol semua 

karyawan pada perusahaan di antara lain menjaga solidaritas semua 

karyawan dan melakukan pembentukan tim untuk proyek-proyek 

perusahaan. HRD PT. Windo Cakrawala Indonesia juga mengurus semua 

dokumen pada perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah. 

3.3 Diagram Aktivitas 

 

Aktivitas pada PT Windo Cakrawala Indonesia dapat diringkaskan dalam 

diagram berikut : 

Susanti, Perancangan Sistem Perhitungan Biaya Produksi dan Pendapatan Neto Penjualan 
pada PT. Windo Cakrawala Indonesia. 
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Gambar 2 Aktivitas perusahaan, sumber: Data diolah, 2019. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan sebelumnya 

 

PT Windo Cakrawala Indonesia tidak memiliki sistem perhitungan 

yang handal dan akurat selama beroperasi 2 tahun. Pencatatan terhadap 

pendapatan dan pembiayaan seperti biaya-biaya yang diperlukan dalam proses 

produksi barang setengah jadi menjadi barang jadi. Selain itu, persediaan hanya 

dicatat manual dengan nota pembelian persediaan serta pendapatan hanya 

berupa total penjualan yang tertera di nota penjualan. Setelah perancangan 

sistem baru ini, perusahaan sudah menggunakan sistem berbasis web dalam 

pencatatan setiap transaksi yang terjadi dan perhitungan laba/rugi perusahaan. 
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