
BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah CV. Riau Citrasoft

Sejarah awal ketika terbentuknya CV. Riau Citrasoft ini bermula dari

studi komunitas  animasi yang ada pada jurusan informatika pada UIN SUSKA

RIAU yang bernama Reanimation yang terbentuk pada bulan Desember tahun

2013,   kemudian 3 dari 5 pengurus inti berniat melanjutkan bidang ini dan

menjadikan sebagai peluang usaha. Lalu Reanimation dipercaya untuk

memberikan materi dan design serta animasi pada klub animasi dari tahun

2010 hingga 2011 dan  Pernah terlibat dalam pembuatan presentasi animasi

untuk seminar serta pembuatan-pembuatan aplikasi berbasis multimedia baik

permintaan berasal dari individu maupun dari organisasi1.

Dikarenakan ketidaktersediaan tempat belajar animasi dan cukup

tingginya peminat untuk mempelajari animasi serta design berbasis multimedia

ini oleh pelajar dan mahasiswa yang ada dikota pekanbaru, maka diputuskan

untuk memberikan pelayanan pada pelatihan animasi, sehingga pelayanan yang

diberikan akan fokus pada beberapa hal seperti :

1. Pelatihan animasi dibidang pendidikan

2. Pembuatan program atau aplikasi berbasis multimedia

3. Pembuatan program berbasis animasi.

Kelompok ini juga berkeinginan untuk menjadi suatu tempat bagi

masyarakat yang berada di Pekanbaru untuk menyediakan  saranan untuk

1 Sumber data dari  dokumen CV.  Riau Citrasoft



pendidikan atau pelatihan animasi serta menghasilkan produk yang memiliki

kualitas yang baik. Melihat peluang usaha yang baik untuk kedepannya maka

kelompok ini  berniat menjadikannya lebih terorganisir serta memiliki sbuah

identitas yang dapat dikenal oleh seluruh masyarakat di kota Pekanbaru, maka

kelompok tersebut sepakat jika mereka akan mendirikan usaha yang diberi

nama CV. Riau Citrasoft. CV Riau Citrasoft ini terdiri dari dua devisi yaitu :

1. Devisi software

Devisi software merupakan devisi yang khusus mengerjakan

pesanan dibidang software pada bidang ini sudah memiliki tenaga ahli yang

telah terlatih dibidangnya. Meskipun pada bidang ini telah memilik tenaga

khusus akan tetapi pempinan CV juga turut membantu dalam proses

pengerjaan pesanan tersebut, mulai dari analisa produk yang akan

dikerjakan hingga tahap akhir (finishing) pengerjaan suatu produk akan

terus dibantu oleh pimpinan. Hal ini dilakukan oleh pimpinan agar para

tenaga kerja selalu mendapat bimbingan dalam melaksanakan tahap demi

tahap pengerjaan pesanana dari klien sehingga bisa meminimalkan resiko

terjadinya kesalahan2.

2. Devisi animasi

Pada devisi animasi mengerjakan pesanan klien yang ingin memesan

produk animasi dari CV ini dan pada bidang ini pula sudah memiliki tenaga

yang ahli dibidang  animasi dan memiliki kemauan untuk terus berkembang

dan berkembang dibidang animasi. Dalam pengerjaan pesanan klien dimulai

2 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, wawancara, Pekanbaru, 03 Januari 2014



dari analisa sampai tahap akhir pengerjaan pesanan dari klien maka sama

seperti pada devisi software dimana para tenaga kerja dibidang ini akan

selalu mendapat bimbingan hingga pesanan tersebut selesai dikerjakan.

Bimbingan ini dilakukan oleh pimpinan  untuk mengurangi terjadinya

kesalahan.

B. Visi dan Misi CV. Riau Citrasoft

1. Visi CV. Riau Citrasoft

Tumbuh dan berkembang menjadi suatu kelompok animasi yang

solid di Riau khususnya di Pekanbaru, yang mampu menyediakan

pendidikan, resource, serta menghasilkan  produk-produk program (aplikasi)

dan animasi film yang bertemakan lokal yang dipercaya serta memiliki

kualitas yang baik seprovinsi Riau.

2. Misi CV. Riau Citrasoft

1) Membentuk sebuah komunitas animasi di Pekanbaru yang berpusat di

Riau Citrasoft.

2) Menghasilkan produk apliksi dan animasi yang memiliki tema

kedaerahan dan tema-tema yang bersifat Indonesia.

3) Menumbuh kembangkan sumberdaya lokal dibidang design & animasi

agar senantiasa bangkit dan terus berkembang melaui pelatihan-pelatihan

4) Melakukan promosi melalui media sosial, website, expo event, serta

kerjasama dengan media-media lokal kota Pekanbaru3.

3 Sumber data dari dokumen CV. Riau Citrasoft di Pekanbaru



3. Produk-Produk yang Dihasilkan CV. Riau Citrasoft

1. Produk animasi berbasis multimedia yaitu produk yang dihasilkan dari

CV ini berdasarkan dari pesanan klien yang menginginkan produk

animasi sesuai dengan kebutuhan dari pemesan dan kebutuhan tersebut

akan terpenuhi apabila dari pihak CV sanggup untuk mengerjakan

pesanan tersebut sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh pihak

pembuat pesanan.

2. Produk aplikasi berbasis multimedia seperti :

a. Website

b. Sistem akademik universitas

c. Sistem info perpustakaan

d. Sistem info rumah sakit

e. Sistem info akademik sekolah , seperti rapor online, penyimpanan

data siswa.

4. Struktur Organisasi CV. Riau Citrasoft

Organisasi adalah suatu wadah yang terdiri dari sejumlah orang

untuk mencapai suatu tujuan, oleh karena itu pengorganisasian suatu

perusahaan itu penting, dengan menempatkan orang-orang yang tepat

dibidangnya demi mencapai tujuan perusahaan.

Sebagaimana kita ketahui, dalam menjalankan kegiatannya suatu

perusahaan harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang untuk

mengembangkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan

operasional. perencanaan organisasi sangat penting bagi perusahaan,



karena striktur organisasi dapat menjelaskna batas-batas dan tugas,

wewenang dan tanggung jawab seorang anggota dari suatu organisasi

sehingga dalam hal ini dapat menghilangkan hambatan-hambatan dalam

melaksankana pekerjaan disebabkan oleh kebingungan dan ketidakpastian

tentang pemberian tugas.

Struktur organisasi akan menetapkan hubungan antar unsur-unsur

organisasi, sehingga koordinasi dan kerjasama diantara atasan dan

karyawan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mengambil

tindakan atau keputusan untuk mencapai tujuan perusahaan. kejelasan

struktur organisasi bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas,

mempermudah pimpinan mengawasi bawahan adapun struktur organisasi

CV. Riau Citrasoft adalah sebagai berikut :

Gambar III. 1. Struktur Organisasi CV. Riau Citrasoft Pekanbaru
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5. Tugas dan Jabatan

a. Direktur/pimpinan

Jabatan direktur pada suatu perusahaan merupakan jabatan yang

terberat karena segala keputusan yang diambil akan menentukan

bagaimana nasib perusahaan yang dikelolannya. Pada CV. Riau

Citrasoft ini sebagai direktur utama atau pimpinan memilki tugas selain

seorang pimpinan, karena pada CV ini pimpinan juga merangkap

beberapa bidang pekerjaan seperti :

a) Mengatur pertemuan dengan calon klien,

b) Menganalisa produk yang dipesan oleh klien.

c) Turut membantu/memberikan bimbingan terhadap bawahan dalm

pengerjaan pesanan.

d) Mencari tenaga kerja yang ahli dibidang software atau animasi.

e) Memutuskan berapa bayaran yang setimpal atas hasil kerja para

pekerjanya.

Dari tugas yang di pikul oleh seorang pimpinan, hal ini tentu saja

cukup berat ditanggung oleh satu orang saja namun dalam hal ini

pimpinan  juga tidak sungkan  untuk meminta pertolongan kepada

bawahannya mengenai apa saja solusi terbaik demi perkembangan usaha

yang berada dibawah pimpinannya karena semakin banyak bertukar

pendapat dengan orang-orang dalam suatu perusahaan  maka akan semakin

dekat pula untuk menemukan solusi yang terbaik. Terkadang walaupun

sudah meminta pendapat dari para bawahannya akan tetapi keputusan yang



diambil terkadang ada pihak yang kurang menerima keputusan tersebut,

dan hal ini sangat memerlukan ketegasan dari seorang pimpinan atas

keputusan yang diambilnya4.

a. Promotion and marketing

Tugas utama dari jabatan ini tentu saja berusaha sebaik mungkin

untuk melakukan pekerjaannya dalam memasarkan produk-produk yang

akan dihasilkan oleh CV ini, dan tenaga kerja yang dipilih tentu saja

yang telah cukup memilki pengalaman dalam melakukan promosi

dalam bidang ini dan dalam penjualan produk ini pimpinan perusahaan

juga ikut serta dalam membantu mencari proyek-proyek yang bisa

dikerjakan dan memiliki nilai yang cukup besar sesuai standar.

Adapun yang menjadi target oleh pihak CV ini dalam menjual

atau melakukan penawaran  produknya sama seperti kebanyakan

perusahaan dibidang IT ini maupun selain dibidang IT ini  yaitu calon-

calon pemesan yang berprospek yang cukup besar dan sesuai dengan

harapan dan target yang ingin dicapai, seperti sekolah-sekolah, kantor-

kantor, dinas-dinas, serta universitas-universitas yang ada di kota

Pekanbaru dan sekitarnya. Produk yang ditawarkan tentu saja produk

yang diperkirakan sesuai dengan kebutuhan calon pemesan karena

masing-masing calon pemesan memiliki kebutuhan yang berbeda pula,

meskipun pesanan tersebut berasal dari sama-sama lembaga pendidikan

maka  berkemungkinan akan berbeda pula kebutuhannya.

4 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, wawancara, Pekanbaru, 06 Januari  2014



Jadi dapat disimpulkan pula bahwa setiap produk yang

dihasilkan oleh CV ini merupakan benar-benar produk yang

berdasarkan pesanan kehendak klien sehingga sangat kecil sekali

produk ini akan sama dengan produk yang dipesan oleh pemesan yang

lain, jika pun ada kesamaan mungkin hanya pada beberapa bagian saja

dan hal ini dapat dimaklumi oleh para pemesan. jadi ketergantungan

perusahaan terhadap penawaran produk ini cukup besar,  semakin giat

pihak CV dalam melakukan perluasan penawaran produk nya maka

semakin bagus pula perkembangan perusahaan dimasa yang akan

datang.

b. Sekretaris

Seperti biasa pada setiap perusahaan baik itu perusahaan yang

besar maupun perusahaan yang kecil pasti terdapat struktur organisasi

yang dalam salh satu struktur tersebut terdapat jabatan sekretaris,

menurut keterangan dari pimpinan CV. Riau Citrasoft bahwa tugas

utama sekretaris ini yaitu khusus menangani bagian dokumen-dokumen,

surat-menyurat  yang penting dan  sangat berkaitan dengan kelancaran

operasional  pada CV ini. Dan dalam melaksanakan tugas ini tentu saja

sekretaris akan di pantau oleh pimpinan perusahaan demi memperkecil

resiko terjadinya kesalahan yang dapat merugikan pihak yang berkaitan.

c. Bendahara

Dalam suatu perusahaan yang baik perusahaan yang besar

maupun kecil tentu memiliki bendahara yang tugas utamanya mengatur



keuangan perusahaan dan yang menduduki jabatan ini merupakan salah

satu orang yang paling dipercaya oleh pimpinan perusahaan karena

sangat besar kemungkinan terjadinya tindak penyelewengan dana

perusahaan apabila jabatan ini diberikan kepada orang yang  kurang

profesional dan tidak jujur dibidang mengatur  keuangan ini. Dan

sebagai pimpinan akan selalu bertanggung jawab  melakukan

pengawasan atas segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan

perusahaan, dan akan segera mengambil tindakan tegas apabila ada

tindakan yang mencurigakan5.

d. Programmer dan Animator

Salah satu elemen penting dalam perusahaan di bidang IT ini

adalah adanya beberapa programmer yang handal, pada CV ini telah

memiliki dua orang programmer tetap dan beberapa programmer

freelance dimana kedua programmer ini memilki tugas yang cukup

berat karena setiap pesanan klien akan dikerjakan olehnya, sehingga

apabila para programmer  dalam CV ini memiliki skill yang mumpuni

dan terus berkembang maka  semakin banyak pula pesanan dari klien

yang bisa diselesaikan dan pekerja dibidang marketing pun bisa

mencari calon pemesan produk.

Adapun programmer   freelance pada CV ini memilki tugas

yang sama yaitu turut mengerjakan pesanan namun apabila pesanan

tersebut berjumlah yang lebih maka dibutuhkan tenaga kerja ekstra

5 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, wawancara, Pekanbaru, 09 Januari 2014



dalam melakukan perkerjaan tersebut, sehingga jadwal penyerahan

produk yang telah disepakati diawal kontrak  akan   dapat ditepati

sehingga hal ini tidak membuat kecewa pemesan karena produk yang

dipesan telah selesai pada waktu yang telah di janjikan. Sedangkan

pekerja dibidang animasi (animator) melakukan pekerjaan yang sesuai

dibidangnya pula yaitu pada bidang pembuatan animasi pesanan dari

klien. Pada bidang animasi ini tidak banyak tenaga kerja yang mahir

dibidang ini oleh karena itu pimpinan perusahaan terkadang juga turut

membantu dalam melakukan pekerjaan ini demi mempercepat proses

penyelesaian pesanan klien6.

Secara keseluruhan jabatan seorang pimpinan pada perusahaan

ini sangat komplit karena harus membimbing setia rekan kerjanya

dalam melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan berdasarkan

peraturan yang telah dibuat oleh pimpinan. Begitu juga dengan

pimpinan juga akan dibantu oleh para bawahannya dalam hal-hal

tertentu.

Jadi setiap pihak akan terlibat dengan sendirinya dalam

membantu permasalahan yang terjadi, hal ini akan menciptakan suatu

hubungan yang harmonis antar atasan dan bawahannya dan diharapkan

para pekerja melakukan tugasnya  tanpa adanya tekanan dari pihak

manapun yang terdapat dalam CV. Riau Citrasoft ini7.

6 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, wawancara, Pekanbaru, 09 Januari 2014
7 Weli Andrian, Pimpinan CV. Riau Citrasoft, Wawancara, Pekanbaru, 09 Januari 2014


