
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

CV. Graviz Cipta Rifky yang beriokasi di Jalan.Pemuda Gg. Repelita III

Pekanbaru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Advertising dan

Design. CV. Graviz Cipta Rifky didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 31 tahun

2009 oleh Notaris Tajib Susilo, SH. Kepemilikan perusahaan ini masih

merupakan perusahaan keluarga sehingga pengambilan keputusan ditetapkan

langsung oleh pemilik.

1.2 Struktur Organisasi

Organisasi ini merupakan suatu badan yang di dalamnya ada orang-

orang yang berkerjasama untuk mencapai tujuan. Agar tujuan yang telah

ditetapkan dapattercapai, maka orang-orang yang berkerja di dalamnya harus

diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing orang dapat mengetahui tugas

dan tangung jawab antara lain :

1. Direktur Perusahaan

Pihak ini diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha

dan menerima laporan – laporan dari para bawahannya. Serta mengkoordinir

dan memberi arahan kepada para bawahan tentang tugas masing - masing.

Direktur perusahaan ini bertanggung jawab langgsung kepada pemilik

perusahaan.



2. Bagian Pemasaran

Bagian ini mengatur operasional perusahaan dalam lingkup kantor, juga

bertindak untuk menagih piutang kepada klien apabila jatuh tempo piutang

tersebut sekaligus merangkap sebagai perencanaan kerja, memberikan

laporan mengenai kegiatan atau proyek yang dilakukan.

3. Bagian Administrasi Keuangan

Bagian ini mengatur dan melaksanakan pemeriksaan catatan – catatan

keuangan dan melaporkan posisi keuangan kepada Direktur Perusahaan.

Bagian ini juga bertanggung jawab terhadap pembukuan dan keuangan dan

menyediakan data mengenai kegiatan bidang keuangan dalam rangka

menyusun laporan keuangan yang baik bagi pihak interen maupun ekstern

perusahaan.

4. Bagian Produksi

Bagian Produksi ini memiliki :

a. Atas pengadaan barang dan jasa yang akan diberikan kepada pelanggan

dan proyek – proyek perusahaan

b. Mengawasi kualitas bahan atau peralatan yang digunakan untuk proyek

c. Memeriksa hasil pekerjaan proyek yang dilakukan

Adapaun struktur organisasi yang digunakan pada CV. Graviz Cipta Rifky

sebagai berikut :



Gambar III.1
Struktur Organisasi CV. GRAVIZ CIPTA RIFKY

Sumber: CV. Graviz Cipta Rifky

Di dalam organisasi akan selalu ada struktur organisasi yang dapat

dikatakan sebagai suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis hubungan

kerjasama dari setiap orang dalam suatu organisasi. Bagi sebuah perusahaan yang

menginginkan agar tercapainya tujuan disamping melaksanakan aktivitas

organisasi yang menentukan posisi, wewenang, kewajiban, tanggung jawab serta

hubungan antar bagian dalam peruahaan. Sehingga terdapat kejelasan wewenang

dalam melaksanakan tugas masing - masing yang telah diberikan Pemilik

Perusahaan.
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