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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah perusahaan

Konveksi Intim adalah salah satu konveksi yang yang bergerak dibidang

jasa konveksi di kota Baganbatu. Konveksi ini di dirikan oleh Bapak Sarman pada

tanggal 9 bulan Maret tahun 2004 berdasarkan surat akta notaris yang bermula

dari inisiatif Bapak Sarman saat beliau melihat suatu potensi pasar dibidang bisnis

jasa yang memiliki pangsa pasar yang sangat luas dikota pekanbaru namun belum

banyak wirausahawan yang tertarik menekuni bisnis tersebut, khususnya dibidang

konveksi pada saat itu. Bermula dari itulah Bapak  Sarman mulai merintis bisnis

ini yang terletak di rumah Bapak Sarman dilantai 1 dengan memiliki beberapa

karyawan dan memiliki enam mesin jahit, dua mesin obras, satu mesin overdek

dan satu mesin border sebagai modal dalam menjalankan usahanya hingga

sekarang.

Adapun maksud dari perusahaan yang didirikan oleh Bapak Sarman adalah

a) Menjalankan usaha-usaha dalam bidang konveksi pakaian yang

menerima pesanan dari konsumen atau pelanggan.

b) Menjalankan usaha di berbagai bidang, seperti menjahit,

membordir, dan obras.

c) Menerima order dari konsumen dan bertanggung jawab langsung

terhadap order yang diterima hingga selesai ke tangan konsumen.
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4.2 Struktur Organisasi

Pada suatu pencapaian tujuan organisasi perusahaan, diperlukan suatu

struktur organisasi yang mana orang-orang dikoordinasikan tersusun dari

sejumlah subsistem yang saling berhubungan dan bekerjasama atas dasar

pembagian tugas dan wewenang serta mempunyai tujuan tertentu.

Struktur organisasi dibuat agar nampak jelas hubungan antara bagian

dalam suatu organisasi baik fungsi maupun kedudukannya, hal ini bertujuan agar

setiap bagian dapat bekerja sebaik mungkin sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing.

Melihat struktur organisasi perusahaan CV Konveksi Intim maka dapat

dikatakan bahwa organisasi yang diterapkan oleh perusahaan ini adalah organisasi

garis. Pada organisasi seperti ini, garis kekuasaan dan tanggung jawab terletak

pada masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan CV Konveksi Intim

pekanbaru, berikut ini adalah gambar struktur organisasi perusahaannya

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Cv Intim Baganbatu
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Berikut ini adalah keterangan struktur organisasi CV. Konveksi Intim:

1. Pimpinan perusahaan

a. Pimpinan perusahaan bertanggung jawab atas operasional perusahaan

sehari-hari.

b. Melakukan tugas pokok pada semua fungsi perusahaan termasuk intern

dan tugas ekstern yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan.

c. Pimpinan perusahaan mengkoordinir semua bagian perusahaan.

2. Wakil pimpinan

a. Membantu pimpinan dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari

b. Mengkoordinir masalah-masalah yang terjadi pada tiap-tiap bagian

3. Bagian administrasi dan keuangan.

a. Mengatur dan menyusun masalah administrasi perusahaan.

b. Mengurus administrasi surat-surat perusahaan.

c. Mengatur penagihan dan penerimaan piutang.

d. Menyusun laporan keuangan.

4. Bagian penjualan

a. Mengawasi dan bertanggung jawab atas penjualan dan penyerahan

produk jahitan  maupun bahan baku.

b. Menentukan syarat-syarat pembayaran.

c. Menetapkan waktu penyerahan produk jahitan kepada konsumen.

d. Mengkoordinir hasil jahitan sebelum diserahkan kepada konsumen.

5. Bagian produksi

Bagian produksi terdiri dari beberapa sub bagian yaitu:
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a. Bagian jahit

1. Melanjutkan hasil dari bagian potong untuk melakukan penjahitan

terhadap pesanan.

2. Bertanggung jawab proses penjahitan.

3. Memelihara dan merawat terhadap semua mesin jahit yang

digunakan dalam operasional setiap pesanan.

b. Bagian bordir/overdek/obras

1. Melanjutkan hasil pekerjaan dari bagian jahit yang telah selesai

proses jahitnya untuk selanjutnya diproses yang sesuai dengan

sfesifikasi pesanan.

2. Melakukan tugas pembordiran terhadap semua hasil jahitan yang

telah selesai dari bagian jahit.

3. Bertanggung jawab terhadap semua pembuatan pesanan yang telah

ditentukan sfesifikasi berdasarkan daftar pesanan.

c. Bagian pemotongan

1. Bertanggung jawab terhadap penyediaan - penyediaan bahan-bahan

untuk sfesifikasi pesanan yang telah ditentukan berdasarkan daftar

pesanan.

2. Melakukan pemotongan terhadap bahan baku yang akan diproses

jahit sesuai dengan ukuran dan jenis kain yang diminta pemesan.

3. Menghitung jumlah bahan baku yang diminta setiap pesanan.
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4.3 Aktivitas Perusahaan

Perusahaan CV Konveksi Intim Baganbatu adalah perusahaan yang

bergerak dalam bidang konveksi pakaian yang menggunakan kain sebagai bahan

baku utama dan benang sebagai bahan penolong dalam proses produksi yang

diproses sesuai dengan jenis pesanan yang diminta dari konsumen pemakai jasa

perusahaan ini. Pesanan jahitan yang dilakukan konsumen adalah jas, kaos,

kemeja, safari, seragam olahraga dan sekolah dan lain-lain.


