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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1. Identitas Perusahaan 

Rumah sebuah kebutuhan dasar manusia, sehingga seseorang tidak akan 

dapat hidup layak tanpa rumah sebagai tempat berlindung yang nyaman, sehat dan 

juga sebagai sarana sosialisasi. PT. Dwi Mitra Sukses merupakan perusahaan di 

bidang properti perumahaan, yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 1999. 

Berlokasi di Jl. Raden Patah Komplek Nagoya Gateway Blok E No.3. PT. Dwi 

Mitra Sukses hadir ditengah-tengah masyarakat Batam dan turut serta 

meramaikan pembangunan rumah di Batam dan terus berupaya mengerti, 

memahami kebutuhan masyarakat Batam akan rumah. 

PT. Dwi Mitra Sukses sudah membangun lokasi rumah di daerah 

Bandara Hang Nadim yang pada waktu itu merupakan tempat yang sepi, dan jalur 

transportasi pun tidak ada. Namun PT. Dwi Mitra Sukses berhasil menciptakan 

pemukiman baru.  PT. Dwi Mitra Sukses sudah membuat sangat banyak 

perumahan dengan luas tanah yang beragam, mulai dari 3 hektar tanah sampai 

dengan 15 hektar tanah untuk membangun perumahan dan ruko-ruko. PT. Dwi 

Mitra Sukses juga sudah membuat sebuah mall di daerah batam centre yang 

berlokasi di Taman Raya. 

Prosedur dan Peraturan Perusahaan PT. Dwi Mitra Sukses Jadwal jam 

masuk kerja, jam pulang, dan hari kerja, Senin s/d Jum’at masuk jam 08.00 – 

17.00 WIB. Sabtu masuk jam 09.00 – 14.00 WIB. 
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Pada tahun 1999 perumahan Taman Raya berlokasi di Batam Center.  

Tahap 1 dengan lahan 5 hektar dengan jumlah rumah yang dibangun 338 unit. 

Tahun yang bersamaan yaitu tahun 2000 PT. Dwi Mitra Sukses membuka 

perumahan baru di daerah tiban dengan luas lahan 10 hektar yang terdiri dari 7 

hektar perumahan dan 3 hektar diantarannya area ruko. Untuk memenuhi 

kebutuhan rumah di daerah Kabil. Pada Tahun 2001 PT. Dwi Mitra Sukses 

membuka lagi perumahan yang disebut perumahan Kabil Raya, luas lahannya 4 

hektar dengan jumlah rumah yang dibangun 306 rumah. 

Pada Tahun 2002, PT.Dwi Mitra Sukses melanjutkan pengembangan di 

Taman Raya dan disebut Taman Raya Tahap 3 dengan luas lahan 10 hektar 

dengan jumlah yang dibangun 736 unit. Bersama dengan Taman Raya Tahap 3 

PT. Dwi Mitra Sukses membangun Ruko di daerah Batu Aji yaitu Ruko Asih 

Raya sebanyak 30 unit. 

Pada Tahun 2003, PT. Dwi Mitra Sukses kembali melanjutkan tahapan di 

perumahan Taman Raya yang disebut Taman Raya Tahap II dengan luas lahan 6 

hektar dengan membangun rumah sebanyak 379 unit. Dua tahun kemudian pada 

tahun 2005, PT. Dwi Mitra Sukses membuka lahan baru yang bersampingan 

dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 3 BATAM berdekatan dengan 

simpang bandara yang disebut dengan perumahan Bunga Raya. Luas lahan 8 

hektar dengan membangun rumah sebanyak 533 unit. 

Awal September pada Tahun 2006, mengingat daya beli perumahan dan 

Ruko menurun PT. Dwi Mitra Sukses kembali membuka lahan baru dengan 

program Rumah Sehat Sederhana dan suku bunga Bank subsidi, dengan luas lahan 

15 hektar. Satu bulan setelah Bukit Raya, PT. Dwi Mitra Sukses memperkenalkan 
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perumahan Cluster Taman Raya dengan luas lahan 5 hektar dan direncanakan 

akan dibangun rumah sebanyak 305 unit dengan sistem Cluster. 

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi didalam perusahaan mempunyai struktur yang punya peranan 

penting terhadap perusahaan dimana pemilik dan karyawan memiliki 

tanggungjawab masin-masing atas jabatannya, sehingga perusahaan dapat 

menghindari konflik internal yang terjadi diperusaahan. Setiap pemilik dan 

karyawan juga harus bekerja sama dalam meningkatkan mutu dan laba perusahaan 

dalam periode waktu tertentu. Berikut adalah sturktur organisasi dari PT. Dwi 

Mitra Sukses :  

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan, sumber: Data yang diolah, 2019. 

Didalam perusahaan setiap orang memiliki peranan dan tanggung jawab 

terhadap tugasnya sebagai pekerja, dimana pekerja harus ikut andil dalam 

meningkatkan profitabilitas dan mempertahankan mutu perusahaannya. Berikut 

ini adalah penjabaran dari peranan dan tanggung jawab setiap anggota 

perusahaan: 

Direksi 

Pengawas Proyek 

Accounting 

Marketing 

Manajer 
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1. Direksi

Direksi bertugas mengontrol segala aktivitas yang dilakukan perusahaan

dan memberi arahan kepada manajer apa yang perlu ditingkatkan dan yang tidak 

perlu ditingkatkan dan untuk mengambil keputusan. Direksi juga memberi arahan 

kepada manajer apa yang harus dilakukan manajer kedepannya, agar pengambilan 

keputusan yang sudah diambil dapat berjalan dengan baik. 

2. Manajer

Untuk mengembangkan kualitas perusahaan dan manajer harus dapat

membangun kepercayaan antara perusahaan dengan karyawannya, melakukan 

evaluasi terhadap karyawan dan perusahaan sesuai arahan dari direksi, dan 

manajer melaporkan segala kegiatan perusahaan kepada direksi. Selain itu 

manajer juga mengontrol pengawas proyek langsung ke lokasi pembangunan dan 

melihat kinerja pengawas proyek dan bagaimana perkembangan dari proyek ini, 

yang nantinya akan di laporkan kepada direksi. 

3. Accounting

Accounting bertugas sebagai pembuat laporan keuangan berdasarkan

transaksi yang terjadi setiap hari, dan memeriksa stock-stock peralatan 

diperusahaan, dan membuat invoice, melakukan pencatatan-pencatatan transaksi, 

menerima uang pembayaran perumahaan atau booking fee secara tunai dan 

membuat kwitansi untuk pembeli. Adapun tugas-tugas seorang accounting yaitu : 

membayar gaji karyawan dan membuat slip gaji karyawan, menyusun anggaran 

yang dikeluarkan perusahaan secara berkala. 
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4. Pengawas Proyek

Pengawas proyek di PT. Dwi Mitra Sukses bertujuan untuk mengawas

langsung bagaimana pekerjaan dilapangan apakah berjalan dengan semestinya, 

yang nantinya hasil dari pengamatan itu akan dilaporkan kepada manajer. 

Pengawas proyek juga mengadakan rapat secara berkala dengan pekerja lapangan, 

dan membuat laporan perbulan untuk perusahaan. 

5. Marketing

Marketing memiliki tugas untuk memasarkan perumahan yang telah

dibangun PT. Dwi Mitra Sukses kepada masyarakat dengan berbagai cara yang 

menarik agar masyarakat tertarik untuk membeli perumahaan di PT. Dwi Mitra 

Sukses. 

3.3. Aktivitas Operasional Perusahaan 

PT. Dwi Mitra Sukses merupakan perusahaan yang berfokus di dalam 

bidang property perumahaan yang membangun perumahaan dan ruko-ruko, 

dimana setiap perumahaan dan ruko-ruko yang dibangun sudah ditempati oleh 

pembeli yang membeli properti PT. Dwi Mitra Sukses. Perusahaan selalu menjaga 

hubungan baik dengan pembelinya, sehingga PT. Dwi Mitra Sukses selalu 

meningkatkan kualitas mutu akan pelayanan yang cepat. Pembayaran untuk 

pembelian rumah dengan menggunakan kredit, cicil atau dengan menggunakan 

cash, sehingga dapat memudahkan pembeli untuk membayar rumah yang 

diinginkan.  Dan agar pembeli tidak kehilangan rumah yang diinginkan di 

perumahaan PT. Dwi Mitra Sukses, pembeli dapat melakukan booking fee sebagai 

Rifqa Qanitah Amalia. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi Dan Laporan Keuangan Pada PT. Dwi Mitra 
Sukses 
UIB Repository©2019



21 

Universitas Internasional Batam 

pertanda bahwa pembeli berkomitmen akan membeli rumah di PT. Dwi Mitra 

Sukses. 

3.4. Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Penggunaan sistem dalam pencatatan, perusahaan biasanya menggunakan 

pencatatan yang manual seperti penjualan yang terjadi, pembelian barang-barang, 

bukti pembayaran, bukti dari penerimaan kas, hingga laporan keuangan yang 

dihasilkan dibuat dengan pencatatan yang seadanya yang dicatat dengan 

Microsoft Excel, yang laporannya dibuat secara terpisah per sheet , yang membuat 

laporan menjadi tidak efektif karena pemilik harus mengcheck satu persatu 

laporan yang sudah dibuat. 
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