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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

PT. Prima Batam Sentosa merupakan perusahan yang kegiatan utamanya 

di bidang jasa alat berat yang didirikan oleh Bapak Tjoei Khiong. PT. Prima 

Batam Sentosa didirikan pada tanggal 10 juli 2015 dan beralamat di Komp. Baloi 

Garden II Blok A No.7. PT. Prima Batam Sentosa sudah berdiri selama 4 tahun.   

PT. Prima Batam Sentosa melayani sewa alat-alat berat seperti 

Excavator, Dozer atau Compact. PT. Prima Batam Sentosa menetapkan harga 

berbeda sesuai dengan jam pengguna mapun jenis alat beratnya. Target pasar dari 

PT. Prima Batam Sentosa yaitu perusahaan-perusahaan shipyard yang 

membutuhkan pengalian untuk membuat kapal baru. Jam operasional PT. Prima 

Batam Sentosa dimulai jam 08.00 WIB hingga jam 17.00 WIB setiap hari senin 

sampai sabtu. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi dari PT. Prima Batam Sentosa yaitu: Pemilik 
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Gambar 3.1 Struktur organisasi PT. Prima Batam Sentosa, sumber: Data diolah, 

2019 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha merupakan orang yang memiliki wewenang untuk 

mengontrol seluruh kegiatan perusahaan. Pemilik usaha memiliki hak 

dalam pengambilan keputusan yang bertujuan untuk pengembangan 

usaha dimasa depan. 

2. Direktur 

bertanggung jawab dalam mengelola dan mengkontrol terhadap seluruh 

kegiatan yang terjadi dalam perusahaan dalam menjalankan usahanya. 

Direktur bertanggung jawab dalam memberikan laporan kepada pemilik 

usaha tentang seluruh kegiatan operasional dalam perusahaan. 

3. Karyawan Lapangan 

Karyawan lapanggan beranggung jawab atas pekerjaan yang terjadi di 

suatu proyek. Karyawan lapangan bertugas dalam menjalankan tugas 

yang diberikan oleh pemilik usaha.  

4. Staff Admin 

Staff Admin adalah seseorang yang bertanggung jawab atas kegiatan 

administrasi kantor. Admin juga memiliki tugas lain yaitu membuat 

laporan keuangan usaha kepada pemilik perusahaan. Laporan keuangan 

yang dihasilkan bisa menjadi salah satu pertimbangan pemilik untuk 

mengambil kesimpulan yang tepat berdasarkan kondisi keuangan yang 

dilaporkan.  
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3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan usaha dalam PT. Prima Batam Sentosa terdiri dari pemberian 

jasa alat berat kepada konsumen. PT. Prima Batam Sentosa beroperasional mulai 

jam 08.00 WIB hingga 17.00 WIB setiap senin sampai sabtu.  

Aktivitas dari kegiatan operasional dijalankan oleh karyawan lapangan. 

Serta, kegiatan yang berhubungan dengan administrasi maupun tentang laporan 

keuangan dijalankan oleh staff administrasi. Dalam pengawasan terhadap seluruh 

kegiatan dilakukan oleh direktur. Kegiatan pendapatan dari penerimaan kas terjadi 

apabila konsumen melakukan pembayaran tagihan sedangkan kegiatan 

pengeluaran kas terjadi jika perusahaan membelian pelengkapan atau berkaitan 

dengan operasional perusahaan. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem dalam pencatatan keuangan PT. Prima Batam Sentosa bersifat 

sederhana. Pencatatan sederhana yang dimaksud merupakan pencatatan sederhana 

yang masih menggunakan nota sederhana dan manual yang disebut bukti 

penerimaan dan pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas yang dicatat manual 

digunakan sebagai alat bukti bayar sedangkan form penerimaan kas dicatat 

manual digunakan sebagai alat penerimaan kas yang akan dilaporkan oleh staff 

administrasi ke pemilik usaha dengan mengrekap bukti tersebut kemudian 

diserahkan ke pemilik usaha.  

Transaksi direkap ke bentuk dokumen excel yang sederhana. Pemilik dan 

direktur berkewajibkan dalam mengecek kembali laporan keuangan manual 

tersebut dengan mencocokan kembalik form dengan bukti nyata nota tersebut. 
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Dikarenakan pencatatan yang sederhana maka sangat rentan terhadap manipulasi 

data sehingga laporan keuangan tersebut dianggap tidak memenuhi standar yang 

berlaku. 
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