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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

CV. Skale Design Interior adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa penyediaan design interior. CV. Skale Design Interior didirikan pada tahun 

2016 bulan Oktober oleh Sally Teo selaku direktur. CV. Skale Design Interior 

berdomisili di Nagoya Citywalk Northwalk B No 08 Lt 2, Batam. CV. Skale 

Design Interior tidak hanya memberikan jasa design tetapi juga meberikan jasa 

konsultasi dan jasa konstruksi. Perusahaan tersebut beroperasi setiap hari senin 

sampai jumat dari pukul 9.00 pagi sampai 4.00 sore.  

 

Gambar 3.1 Instagram, sumber: Data diolah, 2020. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan 

hierarki dalam suatu organisasi. Ini mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya 

dan ke mana melapor ke dalam organisasi. Struktur ini dikembangkan untuk 
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menetapkan bagaimana suatu organisasi beroperasi dan membantu sebuah 

organisasi dalam mencapai tujuannya untuk memungkinkan pertumbuhan di masa 

depan. Memiliki struktur organisasi memungkinkan perusahaan untuk tetap 

efisien dan fokus. Berikut adalah struktur organisasi CV. Skale Design Interior. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Stuktur Organisasi CV. Skale Design Interior, sumber: Data diolah, 

2020. 

Tugas dan kewajiban masing-masing perkerja sebagai berikut: 

1. Direktur 

Direktur memiliki kewajiban atas seluruh aktivitas operasional yang ada 

diperusahaan, mengawasi dan mengontrol pekerja serta mengembangkan 

ide-ide baru sehingga perusahaan dapat lebih maju kedepannya. 

2. Keuangan 

Tugas dari keuangan ialah memasukkan semua data transaksi penjualan, 

pengeluaran dan juga penerimaan kas yang ada didalam perusahaan dan 

melakukan penyusunan laporan keuangan yang dibutuh oleh perusahaan 

dalam mengambil keputusan yang tepat. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

CV. Skale Design Interior menjual jasa design rumah, toko serta 

konsultasi pada klien yang membutuhkannya. Aktivitas kegiatan operasional 

sehari-hari pada perusahaan CV. Skale Design Interior adalah klien yang 

membutuhkan jasa design perusahaan datang berkunjung dan melakukan 

konsultasi pada designer apa yang diinginkan klien pada pembuatan design 

tersebut dan designer akan membuat design sesuai keinginan klien. Setelah 

konsultasi pada klien designer akan mencatat jumlah harga serta nama klien 

tersebuat pada pembuatan invoice. 

Direktur 

Bagian Keuangan 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Perusahaan ini menggunakan sistem yang mencatat penjualan dan 

membuat invoice setiap terjadinya penjualan. Pencatatan tersebut dilakukan 

designer sehingga bagian keuangan membuat laporan keuangan berdasarkan 

pencatatan penjualan yang dilakukan designer tersebut. Hal tersebut kurang 

efisien dan efektif bagi perusahaan. Pencatatan manual dapat menyebabkan 

kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. 

 

 
Gambar 3.3 Sistem yang digunakan oleh perusahaan, sumber: Data diolah, 2020. 
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