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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
1.1 Identitas Perusahaan 

CV. Felindo Sukses Mandiri didirikan pada tahun 2015 oleh Ibu Monika 

Mina. CV.Felindo Sukses Mandiri ini berlokasi di Komp Union Industrial Park 

blok D no.8, Batu Ampar, Batam. CV.Felindo Sukses Mandiri, perusahaan 

dagang dan merupakan distributor untuk makanan impor. Jumlah karyawan dalam 

perusahaan tersebut tidaklah banyak, yaitu yang terdiri dari Admin serta Akunting 

dan para sales. CV.Felindo Sukses Mandiri beroperasional di hari Senin-Jumat 

mulai dari jam 8.00 hingga jam 16.30, dan pada hari Sabtu mulai dari jam 8.00 

hingga jam 13.00. 

 

1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dari berbagai bagian serta 

posisi pada unit kerja yang terdapat dalam suatu firma dengan menjalankan 

aktivitas operasional yang bertujuan untuk mencapai hasil usaha diinginkan, dan 

diekspektasikan. Dalam suatu struktur organisasi dapat dilihat dengan jelas 

pemisahan kegiatan pekerjaan berdasarkan unit masing-masing dan adanya 

hubungan aktivitas dan fungsi yang dibataskan. Dalam struktur organisasi yang 

berjalan dengan baik harus memaparkan hubungan wewenang antar karyawan dan 

atasan, jadi akan ada satu responsibilitas untuk dikerjakan. 

Berikut merupakan susunan organisasi dan paparan tugas dari tiap-tiap 

bagian dalam struktur organisasi CV.Felindo Sukses Mandiri: 
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Gambar 2. Struktur Organisasi CV.Felindo Sukses Mandiri, Sumber: Data 

perusahaan diolah 2019. 

1. Pemilik Perusahaan biasanya memimpin dan mengawasi kegiatan yang 

terjadi di dalam perusahaan, mengembangkan strategi yang sedang 

berjalan, menetapkan kebijakan yang harus berlaku pada perusahaan dan 

mengelola keuangan. 

2. Admin Perusahaan berperan dalam menerbitkan faktur-faktur untuk 

kegiatan penjualan, pembelian, piutang, hutang dan lain-lain. Admin di 

CV.Felindo Sukses Mandiri juga mencatat pengeluaran dan pemasukan 

kas yang terjadi, serta memegang kas dengan nominal kecil dalam 

perusahaan. 

3. Sales berperan untuk melakukan pengorderan produk di luar kantor, 

mempromosikan item yang merupakan produk yang diperdagangkan oleh 

perusahaan tersebut. Sales dalam CV.Felindo Sukses Mandiri juga harus 

bisa menyiapkan sendiri orderan untuk diantarkan ke pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

CV.Felindo Sukses Mandiri merupakan perusahaan dagang yang 

bergerak di dalam bidang distributor makanan impor. CV.Felindo Sukses Mandiri 

beroperasional di hari Senin-Jumat mulai dari jam 8.00 hingga jam 16.30, dan 

pada hari Sabtu mulai dari jam 8.00 hingga jam 13.00. 

Aktivitas yang berhubungan dengan penjualan item adalah pertama sales 

melakukan promosi di lapangan dengan membawa beberapa item yang dimaksud, 

kemudian jika ada pelanggan yang ingin membeli, sales akan menjual barang 

tersebut kemudian meminta tolong admin untuk menerbitkan invoice dengan 

harga yang sudah sditentukan dari perusahaan. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

CV.Felindo Sukses Mandiri melakukan pencatatan penjualan dan 

pembelian menggunakan GF Akuntansi, sedangkan untuk laporan labarugi nya 

dibuat secara manual dengan program Microsoft Excel. Maka, kemungkinan besar 
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laporan labarugi yang dihasilkan kurang akurat dan tidak berstandar Akuntansi 

sesuai dengan yang berjalan.  
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