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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101º 14´ - 101º 34´ Bujur timur dan 0º 25´ - 

0º 45´ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 19 Tahun 1987 

(7 September 1987) daerah Kota Pekanbaru diperluas  dari 62,96 km² menjadi 

446,50 km², terdiri  dari delapan kecamatan dan 45 kelurahan. Namun dari hasil 

pengukuran atau pematokan  di lapangan oleh Badan Pertanhan Nasional Tingkat 

I Riau, maka ditetapkan luas kota Pekanbaru adalah 632,26 km². 

Secara umum kota Pekanbaru  berbatasan dengan daerah-daerah  berikut: 

1. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar. 

 

B. Sejarah Berdirinya CV. Karya Muda Prima 

CV. Karya Muda Prima berdiri pada tahun 1999 dimana dirintis oleh Bapak 

Zulhendri. Pada awalnya, percetakan ini hanya melayani penjilidan sederhana, 

sablon dan alat-alat tulis dikarenakan merupakan usaha rumahan. Namun 

seiringnya berjalan waktu, percetakan kecil ini berubah menjadi salah satu 

perusahaan percetakan di Pekanbaru dikarenakan banyaknya permintaan 

pelanggan dan perusahaan pun meningkatkan pelayanannya. Adapun bentuk 

pelayanan yang diberikan perusahan ini meliputi, percetakan buku-buku, desain 

grafis, desain logo, desain presentasi, program website, dan sebagainya. 

Berlokasi di jalan Pinang No. 57 A-B Kelurahan Wonorejo Kec. Marpoyan 

Damai, CV. Karya Muda Prima saat ini memperkerjakan 30 karyawan serta 

memiliki berbagai jenis kalangan konsumen. 60% dari kalangan atas, meliputi 

kantor Pemko dan Pemda, serta perkantoran perkantoran elit lainnya. 20% dari 

kalangan umum dan 20% sisanya dari kalangan pelajar dan mahasiswa.  
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Perusahaan ini bertujuan menjalankan usaha perdagangan umum sebagai 

grossir, leveransir, supplier, dan distributor. Didukung dengan berbagai mesin 

cetak dan foto copy berteknologi tinggi dan system digital, yang memiliki hasil 

kualitas cetakan sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan ini secara bertahap 

terus berusaha membenahi diri dan beradaptasi dengan situasi bisnis yang 

berkembang sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan dapat 

memenuhi kebutuhan konsumen secara maksimal. 

Saat ini CV. Karya Muda Prima telah memiliki dua cabang, yaitu Karya 

Muda Utama dan Karya Muda Lumba-lumba. 

 

C. Jam Operasional 

Senin 07.00 – 21.00 

Selasa 07.00 – 21.00 

Rabu 07.00 – 21.00 

Kamis 07.00 – 21.00 

Jumat 07.00 – 21.00 

Sabtu 07.00 – 18.30 

Minggu 07.00 – 21.00 

 

D. Motto Perusahaan 

“Perusahaan selalu berusaha berinovasi dalam memberikan pelayanan 

terbaik bagi para konsumen.” 

 

E. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi Perusahaan 

Menjadikan CV. Karya Muda Prima sebagai perusahaan percetakan yang 

unggul dan selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dalam memberikan 

pelayanan yang terbaik. 

2. Misi Perusahaan 

a. Meningkatkan kualitas produk percetakan dan memberikan pelayanan lebih 

efisien, kualitas yang terbaik dengan biaya lebih rendah dan memuaskan. 
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b. Meningkatkan profesionalisme melalui pembinaan sumber daya manusia 

dan meningkatkan kesejahteraan. 

c. Mendepankan pelayanan konsumen (3S) senyum, salam, sapa. 

 

F. Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Logo Perusahaan 

 

Logo merupakan sebuah simbol yang menunjukan citra, visi, dan misi dari 

pemilik logo tersebut. Apabila logo tersebut adalah milik sebuah perusahaan, logo 

tersebut merefleksikan jati diri perusahaan tersebut. Logo juga merupakan 

identitas suatu perusahaan yang menggambarkan tujuan-tujuan, prinsip-prinsip 

serta ideologi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Logo suatu perusahaan bisa 

saja berubah seiring dengan perubahan diri dari perusahaan itu sendiri. 

Di dalam logo CV. Karya Muda Prima, kita mendapati tulisan alfabet KMP 

dengan huruf besar. Setiap huruf memiliki dasar warna yang berbeda. Huruf K 

memiliki dasar warna merah. Huruf M memiliki dasar warna biru dengan garis 

DIREKTUR 

PRODUKSI 

1. Percetakan 

2. Desain Grafis 

3. Komputer 

4. Foto Copy 

5. Penjilidan 

PEMASARAN / 

PENJUALAN 

KEUANGAN PEMBELANJAAN 
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setengah lingkaran berwarna merah pudar. Serta pada huruf P diwakili dengan 

warna kuning terang. Pada bagian bawah logo terdapat tulisan “KARYA MUDA 

PRIMA” dengan tipografi bold.  Tulisan ini memberikan ketegasan identitas nama 

perusahaan. 

 

 

 

 

 


