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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Identitas Perusahaan 

CV. Sukses Sejahtera merupakan sebuah perusahaan perseorangan yang 

didirikan oleh Wanto. CV. Sukses Sejahtera beralamat di Tiban Indah Permai 

Blok B Nomor 21-22, RT 01 RW 05, Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan 

Sekupang, Kota Batam. CV. Sukses Sejahtera berdiri sejak tahun 2011 atau 

telah berdiri selama 8 (delapan) tahun.  

CV. Sukses Sejahtera berawal dari usaha kecil dimana sebelum didirikan 

perusahaan ini, Wanto selaku pemilik perusahaan menjadi karyawan atau 

pekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan CV. 

Sukses Sejahtera. Dengan pengalaman dan kemahiran yang dimiliki oleh 

pemilik perusahaan, Wanto mulai merintis dan mendirikan usahanya sendiri. 

CV. Sukses Sejahtera ialah sebuah perusahaan yang memproduksi barang 

dan jasa berupa perabot interior yang pembayarannya dapat dilakukan secara 

tunai maupun angsuran dengan membayar uang muka terlebih dahulu sebesar 

30% (tiga puluh persen). Terdapat 2 (dua) buah mesin potong atau belah kayu, 

bor, mesin potong kecil, dan alat lainnya yang biasa diperlukan dalam proses 

produksi perusahaan tersebut. 

Pada awal didirikannya CV. Sukses Sejahtera, pemilik perusahaan bekerja 

sendiri. 2 (dua) tahun setelah didirikannya perusahaan tepatnya di tahun 2013, 

pemilik perusahaan mulai membuka lowongan pekerja dan menerima pekerja 

dengan merekrut 2 (dua) orang pekerja dikarenakan bertambah banyaknya 

pekerjaan yang dijalankan atau job yang diterima. Pada saat ini, CV. Sukses 
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Sejahtera telah mempekerjakan 6 (enam) orang pekerja. 5 (lima) orang yang 

membantu membuat perabot interior dan satunya lagi sebagai perancang 

gambar. 

Kegiatan utama CV. Sukses Sejahtera adalah membuat perabot interior atas 

permintaan client dimana kayu atau bahan lainnya yang akan diolah, diambil 

dari suplier atau pemasok yang dijual di Toko Liko. Perusahaan ini mengolah 

dari bahan baku berupa kayu atau bahan lainnya menjadi perabot interior 

berdasarkan model atau design yang diinginkan oleh client. Model atau design 

yang diinginkan oleh client terlebih dahulu digambar oleh perancang atau 

designer dengan batas perubahan gambar sebanyak 3 (tiga) kali.  

Selain membuat, CV. Sukses Sejahtera juga memasang perabot interior 

yang telah selesai sehingga perusahaan tersebut tidak hanya memberikan barang 

melainkan juga jasa. Perusahaan ini memproduksi barang berupa perabot 

interior atau permintaan client dan memberikan jasa dengan memasang perabot 

interior yang telah jadi. Kegiatan usaha ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mencari keuntungan.  

B. Struktur Organisasi Perusahaan 

CV. Sukses Sejahtera merupakan perusahaan perseorangan yang memiliki 

struktur organisasi perusahaan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi 

CV. Sukses Sejahtera mempunyai 2 (dua) bagian pekerjaan yang berbeda, 

yaitu perancang gambar atau designer dan karyawan atau pekerja. Tugas dari 

pendiri atau pemilik perusahaan itu sendiri adalah bertanggung jawab atas 

segala pekerjaan atau job yang sedang dikerjakan, mengkoordinasi semua 

kegiatan pekerjaan pada perusahaan, membuat peraturan perusahaan, mengatur 

dan mengurus keuangan perusahaan termasuk kegiatan pembayaran, serta 

mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

Tugas dari perancang gambar adalah merancang model perabot interior 

sesuai keinginan client dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan tugas 

dari karyawan atau pekerja itu sendiri adalah membantu dalam proses 

pembuatan perabot interior, mengantar dan  memasang perabot interior yang 

telah jadi, karyawan juga harus menaati setiap peraturan yang dibuat oleh 

pemilik perusahaan serta bersikap dan berperilaku yang baik. 
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C. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Operasional Perusahaan 

Ada 5 (lima) tahapan dalam aktivitas kegiatan operasional perusahaan pada 

CV. Sukses Sejahtera seperti yang dicantumkan di atas. Pertama, CV. Sukses 

Sejahtera akan menerima pesanan dari client sesuai permintaan client baik itu 

model interior maupun bahan dan warna. Model atau design yang diinginkan 

oleh client terlebih dahulu digambar oleh perancang atau designer dengan batas 

perubahan atau revisi gambar sebanyak 3 (tiga) kali sampai model yang 

dirancang seperti yang diinginkan oleh client. 

Pesanan diterima 
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Kemudian client membayar uang muka sebesar 30% dari total pembuatan 

perabot interior. Perusahaan memesan bahan baku yang akan digunakan dimana 

kayu atau bahan lainnya yang akan diolah, diambil dari suplier atau pemasok 

yang dijual di Toko Liko. Setelah bahan yang digunakan sampai, pesanan mulai 

diproses dengan bantuan 2 (dua) karyawan. Satu pesanan dikerjakan oleh 2 

(dua) karyawan, dikarenakan pesanan yang banyak dalam satu waktu maka CV. 

Sukses Sejahtera memerlukan 5 (lima) orang karyawan.  

Setelah proses pembuatan selesai, karyawan bersama pemilik usaha 

mengantar barang ke tempat tujuan dan memasang hasil pekerjaan mereka. 

Kemudian client membayar dengan cara tunai maupun angsuran, batas 

maksmimal angsuran selama 2 (dua) bulan terkadang lebih. Ketika proses 

pembuatan dan pembayaran selesai maka pesanan dianggap telah selesai. 
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