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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT. Eddi Batam Logistik didirikan oleh Halvin Chandra bersama dengan 

teman – teman lainnya. pada bulan September tahun 2013 di di Tj. Sengkuang, 

Sei Tering II No.2 Batu Ampar, Batam. PT. Eddi Batam Logistik bergerak dalam 

bidang jasa pengurusan transportasi (freight forwading). PT. Eddi Batam Logistik 

beroperasional dua puluh empat jam dari setiap hari senin sampai sabtu. Yang 

dikarenakan barang urgent digunakan oleh customer sehingga, perusahaan 

tersebut harus selalu standby untuk pengiriman barang tersebut. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 PT. Eddi Batam Logistik dipimpin oleh seorang pemilik, direktur, dan 

manajer. PT. Eddi Batam Logistik memiliki seorang admin beserta akuntan, dan 

sepuluh pekerja lapangan. Struktur organisasi PT. Eddi Batam Logistik dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

Gambar 2 Struktur Organisasi, sumber: PT. Eddi Batam Logistik, 2019. 
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Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing posisi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemilik 

Pemilik adalah orang yang mendirikan perusahaan tersebut dan juga yang 

orang yang mepunyai kekuasaan untuk pengambilan keputusan tertinggi. 

2. Manajer 

Manajer adalah orang yang diutuskan oelh pemilik untuk mengawasi 

seluruh aktivitas operasional dan melaporkan kepda pemilik. Sehingga manajer 

memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur staf dan juga mengambil keputusan 

sementara sebelum masalah dilaporkan kepada pemilik. Tugas utama dari seorang 

manajer adalah memastikan tujuan dari perusahaan tercapai. 

3. Akuntan 

Akuntan adalah orang yang mencatat segala transaksi yang berhubungan 

dengan keuangan dalam perusahaan, dan juga menyediakan laporan keuangan 

kepada pihak manajemen. 

4. Staf Operasional 

Staf operasional adalah orang bekerja dan bertanggung jawab untuk 

aktivitas usaha sehari – hari di lapangan memastikan bahwa kegiatan usaha 

berjalan dengan lancar.  

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

PT. Eddi Batam Logistik didirikan pada September 2013. Pada saat ini 

memiliki sepuluh orang karyawan pekerja lapangan, dan hanya memiliki satu staff 

admin sekaligus akuntan. PT. Eddi Batam Logistik beroperasional selama dua 
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puluh empat jam, akan tetapi jam kerja pekerja lapangan dibagi menjadi beberapa 

shift. Pergantian jadwal kerja disesuaikan oleh pihak manajemen. Jam kerja 

karyawan bagian admin beserta akuntansi sesuai dengan ketentuan pemerintah 

yang tercantum dalam Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan, yaitu enam hari per minggu, selama tujuh jam per harinya.  

PT. Eddi Batam Logistik menawarkan jasa pengiriman barang termasuk 

jasa pengurusan dokumen impor, ekspor, maupun pengiriman domestik. PT. Eddi 

Batam Logistik  akan menjemput barang yang hendak dikirim dari gudang 

pelanggan dan mengawasi proses pemasangan segel. PT. Eddi Batam Logistik 

memastikan barang yang dikirimkan sampai dengan aman ke gudang tujuan, maka 

PT. Eddi Batam Logistik bekerja sama dengan beberapa rekan di berbagai kota di 

Indonesia, terutama DKI Jakarta. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

PT. Eddi Batam Logistik sebelumnya menlalukan pencatatan semua 

transaksi yang terjadi secara manual yaitu Microsoft Excel. Semua proses 

pendataan yang dilakukan masih sederhana. Laporan keuangan masih dalam 

bentuk yang sederhana juga, sehingga bagi pihak yang mengambil keputusan 

berdasarkan informasi yang didapatkan dari laporan keungan tersebut memiliki 

potensi yang tinggi bahwa terjadinya kesalahan ataupun kecerobohan pada saat 

pndataan. Sehingga keputusan yang dibuat tidak tepat ataupun tidak sesuai dengan 

realita yang terjadi untuk kebaikan perusahaan. 
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