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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

Grotas Creative adalah suatu usaha yang berbentuk Persekutuan 

Komanditer/Commanditaire Vennootschap (CV). Usaha ini didirikan pada 

September 2014 oleh Bapak Budi Chandra sebagai pemilik. Perusahaan ini 

berlokasi di Baloi Mas Indah Blok C No. 01, Kec. Lubuk Baja-Batam. Perusahaan 

ini bergerak dalam perdagangan eceran tas, dompet, dan sejenisnya.  

Perusahaan ini telah berjalan selama 4 tahun, namun proses yang dihadapi 

sangat tidak mudah. Awal dari pendirian perusahaan ini adalah dengan 

bermodalkan modem dan handphone. Bapak Budi Chandra menggunakan berbagai 

cara dalam memajukan perusahaan ini dan prosesnya sangatlah tidak mudah, selalu 

ada pelajaran serta pengalaman baik yang menyenangkan maupun tidak. Saat ini 

perusahaan telah berkembang sampai dengan tingkat CV, tetapi masih terdapat 

banyak hal yang harus dibenahi agar dapat bertumbuh menjadi perusahaan yang 

terus maju dan berkembang.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi terdiri dari kumpulan orang yang bekerja sama dalam mencapai 

tujuan tertentu. Struktur organisasi dalam sebuah perusahaan dibutuhkan untuk 

pembagian tugas serta tanggung jawab pada setiap bagian pekerjaan sehingga dapat 

menyelesaikan suatu hal pada orang yang tepat dan dianggap mampu dalam 

menyelesaikan masalah pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Pada sebuah 

organisasi, penting adanya pembinaan hubungan sehingga saling mendukung satu 

sama lain dan tetap fokus pada tujuan serta kelancaran bersama. Dukungan yang 

baik antar sesama karyawan pada seluruh tingkat organisasi akan menciptakan 

keadaan kerja yang baik sehingga semua karyawan dapat merasakan kenyamanan 

dalam bekerja.   
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Berikut merupakan struktur organisasi pada CV. Grotas Creative: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Struktur organisasi CV. Grotas Creative, sumber: Data diolah, 2019. 

 

Berikut merupakan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing divisi, 

yaitu: 

1. Pemilik 

Pemilik bertanggung jawab dalam mengawasi kinerja manajer dan 

karyawan agar tetap sesuai dengan tujuan perusahaan. Pemilik memegang 

kendali dalam membuat peraturan pada ruang lingkup perusahaan, serta 

memikirkan langkah yang akan diambil ke depan agar perusahaan semakin 

berkembang dan maju.  

2. Manajer 

Manajer bertugas untuk menjalankan perintah dari atasan, mengawasi lebih 

detail kinerja karyawan, memberikan dan menyempurnakan ide dari 

pemilik, serta mengatur karyawan dalam kegiatan operasional sehari-hari. 

Pemesanan barang yang akan dijual juga dilakukan oleh manajer setelah 

melakukan proses runding dengan pemilik. Peran dari seorang manajer 

sangat penting karena merupakan juru kunci yang sangat dipercaya oleh 

pemilik untuk membantu jalannya kegiatan operasional perusahaan.  
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3. Sales 

Sales bertanggung jawab dalam melakukan penjualan barang, menawarkan 

produk kepada pelanggan via online, serta melayani dan menanggapi 

pertanyaan-pertanyaan pelanggan. Sales memiliki kode etik untuk selalu 

membalas semua pertanyaan-pertanyaan dengan baik agar pelanggan baik 

yang membeli maupun tidak mendapatkan kesan yang bagus dari 

perusahaan ini. Karyawan sales mengambil peran yang amat penting 

dikarenakan mereka berhubungan langsung dengan pelanggan agar dapat 

sukses dalam menjual produk-produk yang dipasarkan.  

4. Warehouse 

Warehouse bertanggung jawab langsung terhadap barang-barang yang 

datang dari pemasok. Tugas pada departemen gudang ini adalah 

membongkar barang, menghitung stok serta membuat inputan barang yang 

akan dipasarkan. Karyawan pada divisi ini memiliki peran yang amat 

penting. Pekerja bagian gudang harus teliti dalam menghitung jumlah stok 

dan dalam membuat inputan produk. Karyawan gudang juga memiliki tugas 

untuk mengambil barang-barang pesanan pelanggan dari rak gudang. Hal 

ini harus benar-benar dilakukan dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan 

dalam pengiriman barang.  

5. Admin & Accounting 

Admin & accounting pada perusahaan ini digabung guna untuk 

memaksimalkan kinerjanya. Karyawan pada bagian ini bertanggung jawab 

dalam mengolah data karyawan yang masih bekerja, pendataan hp yang 

masih aktif digunakan untuk penjualan, pengecekan dana yang telah 

ditransfer oleh pelanggan, dan menjurnal transaksi yang terjadi.  

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan utama dalam perusahaan ini adalah penjualan. Barang-barang 

akan dipesan terlebih dahulu dari pemasok dan setelah barang telah sampai ke 

gudang maka selanjutnya akan dilakukan pembongkaran, penghitungan stok, 

pendataan sampai pada akhirnya siap dijual oleh sales. Metode penjualan dibagi 

menjadi dua cara, yaitu: 
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1. COD (Cash on Delivery) 

Metode penjualan ini ditujukan untuk pelanggan yang berlokasi di Batam. 

Proses yang dilalui sebelum melakukan pembayaran adalah dengan 

memesan barang dari sales dan selanjutnya barang akan diambil sendiri 

oleh pelanggan. Metode ini memberikan dua pilihan pembayaran kepada 

pelanggan yaitu dapat langsung membayar secara tunai maupun via 

transfer melalui bank.  

2. Pengiriman 

Penjualan dengan cara dikirim ditujukan kepada pelanggan yang berada di 

luar Batam dan dapat juga digunakan oleh pelanggan di Batam yang tidak 

mau menjemput atau mengambil barang pesanan sendiri. Proses 

pemesanan serupa dengan proses pada metode COD, hanya saja pada 

metode pengiriman pelanggan wajib untuk mentransfer terlebih dahulu. 

Pengiriman tidak akan dilakukan saat pelanggan belum melakukan 

pembayaran. Pengiriman ini menggunakan ekspedisi seperti JNE, J&T, 

Pos, dan Lion Parcel.    

 

3.4 Sistem yang digunakan oleh Perusahaan 

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh CV. Grotas Creative seperti 

penginputan nota penjualan, siklus akuntansi, pembuatan inputan produk 

dikerjakan pada sistem khusus berbasis website yang telah dirancang oleh pemilik. 

Sistem berbasis website ini dirancang pada tahun 2017 dan telah digunakan selama 

2 tahun. Kelebihan pada sistem adalah tidak menuntut karyawan untuk bekerja di 

tempat dan komputer yang sama, karyawan dapat mengakses sistem kapanpun dan 

dimanapun dengan catatan terdapat wifi dan laptop atau komputer. Kelemahan 

sistem ini pun dirasakan apabila terdapat kendala atau ketidaktersediaan jaringan 

internet.  

Ketiga kegiatan diatas memang telah dirancang secara khusus sesuai 

dengan keinginan pemilik perusahaan, namun kegiatan lain seperti penghitungan 

gaji masih dilakukan secara manual pada Microsoft Office Excel dan belum 

diperlengkapi dengan perhitungan PPh 21. Form kas kecil dan form procurement 

sebelumnya belum pernah dibuat dikarenakan pemilik dan manajer tidak terlalu 
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fokus atau memperhatikan kegiatan tersebut. Keterbatasan pemilik dan manajer 

selaku pihak yang membantu masih berfokus kepada pertumbuhan penjualan CV. 

Grotas Creative mengingat banyaknya saingan dalam bidang yang sama. 

Berdasarkan hal tersebut, melalui wawancara mengenai hal yang perusahaan 

butuhkan maka penulis merancang sistem pada Microsoft Office Access yang dibuat 

dengan fitur yang membantu dan desain yang menarik.  
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