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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Rumah Biru Production adalah lembaga jasa dalam pemotretan serta audio 

video dalam sebuah momen seperti pernikahan acara event dikota batam. 

Lembaga ini didirikan dan ditemukan oleh Kurniawan Wira Saputra pada tahun 

Agustus 2017.  Lembaga ini bertujuan untuk mengubah entertaint kota batam 

lebih sempurna dengan mengabadikan momen dari setiap acara, iklan, serta event 

yang berada dikota batam. 

 

3.2   Struktur Organisasi Perusahaan 

Rumah Biru Production akan berkembang dengan baik apabila organisasi 

memiliki struktur yang rapi dan tersusun oleh karena itu suatu struktur organisasi 

berguna untuk sebuah organisasi atau lembaga bisnis. Berikut adalah struktur 

organisasi yang berada di Rumah biru Production: 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rumah Biru Production 
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1. Pemilik 

Pemilik Lembaga berkerja sebagai penanggung jawab staff-staffnya dan 

menjadi sebagai pemimpin bawahanya untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya di lapangan maupun dilembaga. 

2. Staff Editor 

Staff Editor bertugas sebagai komputerisasi pengeditan video maupun foto 

setelah staff fotografer dan videographer bekerja. 

3. Staff Fotografer 

Staff fotographer bertugas atau bekerja sebagai seseorang yang 

mempunyai skill dalam pengambilan foto dilapangan maupun didalam 

lembaga. 

4. Staff Videografer 

Staff Videographer berkerja sebagai orang yang mengambil momen video 

pada saat pekerjaan dilakukan baik dilapangan maupun dilembaga. 

 

 

3.3      Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Rumah Biru Production adalah lembaga yang bergerak dibidang entertaint 

multimedia. Adapun kegiatannya biasanya mengabadikan momen video dan foto 

seperti acara wedding, pre wed, dan acara sebagainya serta didalam lembaga ini 

juga menyediakan jasa rekaman suara dan musik, tidak hanya itu didalam 

lembaga ini juga sebagai sarana komunitas untuk bermusyawarah. 
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3.4 Sistem Akuntansi yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sebelum sistem berbasis Ms Office Access diterapkan, Rumah Biru 

Production hanya menggunakan sebuah buku catatan kas nota keluar kas nota 

masuk, setiap pendapatan dan pengeluaran diinput manual ke dalam buku 

tersebut. Transaksi dicatat menggunakan nota berdasarkan jasa apa yang 

diinginkan konsumen RBP ini. Lembaga ini tidak ada atau pun tidak pernah 

membuat laporan keuangan yang akibatnya sangat sulit untuk menentukan 

permasalahan yang saat ini ada didalam lembaga seputar perekonomian dan juga 

sangat susah untuk mengambil keputusan dimasa yang akan datang. 
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