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BAB 1V

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat CV. Nusaena Konveksi

Perkembangan dunia usaha di Pekanbaru memunculkan persaingan yang

ketat. Perusaahaan jasa maupun dagang tumbuh seperti jamur di musim hujan.

Masing-masing perusahaan menampilkan performa dan keunggulan masing-

masing. Dalam era persaingan bebas sekarang ini, perusahaan harus dapat

bersaingdengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang usaha

yang sama. Untuk terus dapat eksis dalam persaingan tersebut, perusahaan harus

dapat menghasilkan produk yang berkualitas bagi konsumen yang menggunakan

produknya.

CV. Nusaena Merchandise adalah sebuah perusahaan yang bergerak

dibidang industri pakaian jadi dari tekstil yang berdiri pada tanggal 05 Agustus

2000 bertempat di Pekanbaru. Perusahaan ini dibentuk melalui peraturan daerah

kota Pekanbaru no.7 tahun 2000 dan akta notaris H.Riyanto,SH no.29 tahun 2000.

Perusahaan yang beralamat di Jl.Pembangunan Gg.Samoa no.12

Pekanbaru ini berdiri di atas lahan bangunan dengan luas 150 m2 dengan panjang

15 m dan lebar 10 m. Dilengkapi dengan 10 mesin jahit dengan berbagai merk

dan fungsi, 6 diantaranya digunakan sebagai mesin jahit pakaian dan 4 sisanya

digunakan sebagai mesin jahit tas. Dilengkapi juga dengan 3 mesin obras, 5 mesin

potong, 3 mesin kancing dan beberapa alat yang sehubungan dengan kegiatan

menjahit.
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4.2. Aktifitas CV.Nusaena Konveksi

Sesuai dengan namanya, CV.Nusaena Konveksi melayani berbagai

kebutuhan seragam, baik seragam sekolah, kantor dan berbagai instansi lainnya.

CV ini menggunakan sistem produksi job order cost. Job order cost merupakan

sistem produksi yang apabila ada pesanan atau order dari konsumen maka barang

baru akan di produksi. Kegiatan CV.Nusaena Konveksi bermula dari pemesanan

oleh konsumen kemudian berlanjut pada model dan jenis yang diinginkan. Tahap

selanjutnya adalah peng acc annya dari pihak CV ke konsumen. Setelah

kesepakatan terjadi antara pemesan dengan CV akan memesan bahan kepada toko,

bahan bisa didapat dari dalam maupun luar kota pekanbaru. Setelah bahan didapat

kemudian akan dibentuk pola yang kemudian akan dipotong sesuai dengan

pesanan konsumen . Kemudian bahan yang telah dipotong akan dijahit, setelah

proses jahit selesai maka tahap finishing akan dilakukan. Tahap terakhir adalah

packing dan pesanan bisa diantar atau di jemput oleh konsumen.

Produk-produk yang biasa di produksi oleh CV ini banyak jenisnya,

seperti seragam (baju, celana, rok), jas, seragam olahraga, training pack, jaket,

topi, tas, pin dan lain-lain. Sejak tanggal berdirinya CV.Nusaena Konveksi sudah

melayani banyak instansi maupun sekolah. Seperti Depsos, Chevron, Yayasan

Cendana dan lain-lain. Sekolah yang sudah menjadi konsumen tetap CV ini

seperti Yayasan Al-Ulum, Yayasan IT Ittihad , Darma Yudha, Tunas Harapan ,

Al-Huda Kerinci , SMK Kandis dan masih banyak lainnya.
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4.3. Struktur Organisasi CV.Nusaena Konveksi

Dalam sebuah organisasi, struktur sangat mempunyai arti penting agar

pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi usahanya dapat berjalan dengan baik dan

lancar. Bentuk struktur organisasi dapat berbeda-beda antara satu dengan lainnya,

dan bentuk ini selalu dipengaruhi oleh fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan

usahanya atau besar kecil dari organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertiannya, struktur organisasi dapat diartikan sebagai

suatu alat organisasi yang akan memberikan gambaran sistematis tentang satuan-

satuan kerja dan hubungan-hubungan yang terjadi serta pendelegasian wewenang

dan tanggung jawab dari masing-masing organisasi / bagian, baik secara vertikal

maupun horizontal didalam mencapai tujuan organisasi. Gambaran sistematis

tersebut ditunjukkan pada garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang

sudah berkembang, hal ini disebabkan oleh karena seseorang sebagai karyawan di

dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterbatasan baik waktu maupun

kemampuan.

Apabila suatu pendelegasian ingin berjalan dengan baik dan lancar maka

deskripsi dari tugasnya harus jelas, sehingga baik pendelegasian wewenang dari

seseorang yang memegang suatu jabatan dan seseorang yang menerima atau

bersedia serta mampu menerima pendelegasian tersebut dapat dilihat dengan jelas

dan tegas. Dengan demikian, di dalam organisasi setiap orang akan mengetahui

dengan jelas tentang tugas dan wewenang, tanggung jawab serta hubungan dan

tata kerjanya.
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CV.Nusaena Konveksi juga telah melaksanakan hal serupa dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mana struktur organisasi telah

disusun dengan jelas sehingga personal organisasi didalam bekerja telah

mengetahui tugasnya masing-masing. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai

gambaran struktur organisasi dari CV.Nusaena Konveksi dapat dilihat pada

gambar dibawah ini :

GAMBAR 4.1 : STRUKTUR ORGANISASI CV.NUSAENA KONVEKSI

Sumber : CV.Nusaena Konveksi Pekanbaru tahun 2013

PIMPINAN PERUSAHAAN

WAKIL PIMPINAN

BAGIAN ADM DAN
KEUANGAN

BAGIAN
PRODUKSI

BAGIAN
PEMASARAN

BAG.POLA DAN
CUTTING

PENJAHIT BAG.FINISHING
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Dari struktur organisasi tersebut di atas dapat dilihat dan dijelaskan secara

garis besar peranan masing-masing lembaga serta tugas dan tanggung jawab

setiap anggota CV.Nusaena Konveksi Pekanbaru yang berjumlah 28 orang,

adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan Perusahaan

Pimpinan pada CV.Nusaena Konveksi berjumlah 1 orang. Pimpinan ini

adalah pimpinan tertinggi dan mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan operasional

perusahaan.

b. Menyediakan dana yang diperlukan.

c. Menetapkan program kerja dan kebijaksanaan pokok dalam

pengelolaan perusahaan.

d. Mengadakan hubungan dengan para relasi.

2. Wakil Pimpinan

Seorang pimpinan sebuah perusahaan akan memiliki wakil pimpinan.

Wakil pimpinan adalah kedudukan yang berada dibawah pimpinan, tugas

dan kewajiban dari seorang wakil pimpinan adalah membantu tugas-tugas

dari pimpinan itu sendiri. Wakil pimpinan juga berkewajiban menjalankan

tugas pimpinan ketika pimpinan perusahaan sedang tidak berada ditempat.

Pada CV.Nusaena Konveksi pimpinan hanya memiliki 1 wakil pimpinan.

3. Bagian Administrasi dan keuangan

Staf administrasi pada CV ini bertugas untuk mengurus berbagai pesanan

konsumen, pengecekan pesanan dan pengiriman konsumen. Sedangkan
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tugas dan kewajiban dari staff keuangan adalah perencanaan dana

perusahaan membantu menyusun sistem akutansi perusahaan yang

meliputi :

a. Mencatat semua transaksi yang terjadi diperusahaan.

b. Membuat laporan keuangan perusahaan.

CV.Nusaena konveksi memiliki 2 staf administrasi dan 1 staf keuangan

yang masing-masing akan bertugas sesuai dengan bagiannya.

4. Bagian Produksi

Pada bagian produksi CV ini memiliki 22 karyawan. Masing-masing

karyawan mengerjakan tugasnya sesuai dengan keahliannya. Karyawan

untuk bagian pola dan cutting berjumlah 3 orang, penjahit berjumlah 14

orang dan karyawan bagian finishing berjumlah 5 orang. Berikut

dijelaskan tugas dari masing-masing bagian :

a. Bagian pola dan cutting

Dalam CV.Nusaena Konveksi ini karyawan bagian pola dan cutting

bertugas untuk membuat pola sebagai dasar untuk memotong bahan yang

kemudian akan dijahit sesuai keinginan pemesan.

b. Penjahit

Tugas penjahit adalah menjahit bahan yang telah dipotong sesuai dengan

pola yang sudah diberikan oleh anggota cutting.

c. Bagian Finishing

Setelah bahan selesai dijahit maka tahap finishing akan dikerjakan. Tahap

finishing antara lain mengancing, menggosok dan kemudian dipacking.
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5. Bagian Pemasaran / Promosi

Staf atau karyawan pada bagian ini bertugas untuk memasarkan atau

mempromosikan produk kepada konsumen. Cara untuk memasarkan atau

mempromosikan produk adalah dengan mendatangi konsumen ke

tempatnya, membagi brosur atau dengan mempromosikan melalui internet.

Pada CV ini karyawan yang bertugas untuk bagian pemasaran berjumlah 1

orang.


