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BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 SEJARAH BERDIRINYA KONVEKSI PUSPITA MEKAR

Konveksi Puspita Mekar adalah sebuah perusahaan batik yang

berlokasi di Jl. Parangpamor, Sondakan, RT 01/ RW 04, Laweyan,

Surakarta. Perusahaan tersebut didirikan pada tanggal 17 oktober 1986.

Pada mulanya Batik Puspita Mekar hanya memproduksi batik karena

kesenangan akan seni batik asli Indonesia dan pemiliknya hobby akan

macam-macam motif batik dan Bapak H. Muhammad Muhfid sebagai

pemimpin perusahaan. Di dorong oleh semangat dan rasa tanggung jawab

untuk ikut berperan aktif dalam perkembangan industri konveksi, khususnya

akan batik maka Batik Puspita Mekar berubah menjadi perusahaan berbadan

hukum dengan nama Batik Puspita Mekar. Alasan yang mendorong

berdirinya  Batik Puspita Mekar adalah sebagai berikut:

1. Nama Puspita diambil dari nama anak pertama Bp. H. Muhammad

Muhfid, puspita adalah bunga ,mekar adalah harapan dari pemilik, agar

usaha terus berkembang mekar, serta selalu menghasilkan produk

kreatif inovatif yang selalu menjaga mutu, yang dapat memberikan

manfaat untuk lingkungan dan seperti bunga mekar yang mengeluarkan

bau semerbak harum untuk lingkungannya.

2. Keinginan untuk memberi kontribusi menampung banyak tenaga kerja

ahli dibidang batik yang berada di wilayah Surakarta, dan memenuhi
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permintaan jumlah kebutuhan akan batik terutama untuk pakaian batik

yang sekarang lagi banyak digemari.

3. Melestarikan budaya asli Indonesia agar tidak diakui negara lain karena

batik merupakan budaya asli Indonesia. Produk-produk dari Batik

Puspita Mekar terdiri dari berbagai motif dan jenis batik.

3.2 LOKASI PERUSAHAAN

Lokasi Perusahaan berada di Jl. Parangpamor, Sondakan, RT 01/

RW 04, Laweyan, Surakarta.. Perusahan berada tidak jauh dari Jalan Raya

Surakarta, sehingga memudahkan dalam kegiatan akomodasi para karyawan

maupun pemasaran produk perusahaan. Batik Puspita juga memiliki toko

untuk memajang hasil produksinya yang bertempat di samping perusahaan.

3.3 STRUKTUR ORGANISASI

Mengordinasi merupakan kegiatan membagi sesuatu kegiatan besar

menjadi beberapa kegiatan kecil. Setiap perkembangan dan efisiensi kerja

diperlukan koordinasi antara pemimpin dan karyawan. Struktur organisasi

adalah susunan sistem hubungan antara posisi kepemimpinan yang ada

dalam suatu organisasi. Struktur tersebut merupakan hasil dari pertimbangan

dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan,

tanggung jawab, dan spesifikasi setiap anggota organisasi. Struktur

organisasi dibentuk untuk memudahkan dalam pembagian tugas dari

masing-masing bagian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
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Struktur organisasi Konveksi Puspita Mekar sebagai berikut :

Gambar 3.1 : Gambar Struktur Organisasi Perusahaan

3.4 DISKRIPSI TUGAS

Diskripsi tugas dari masing-masing bagian dalam struktur organisasi

di Konveksi Puspita Mekar mempunyai tugas yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. Pemimpin Perusahaan

a. Memimpin segala kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran

yang ditetapkan.

b. Melakukan koordinasi pembagian tugas dan memberikan

wewenang kepada masing-masing komponen dibawahnya sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai.
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c. Mengambil keputusan dan menentukan upah dan jam kerja.

d. Mengusahakan agar berbagai kebijakan, sistem, dan prosedur yang

telah disetujui dilaksanakan sebagai mestinya.

2. Bagian Keuangan

a. Menyiapkan data-data keuangan dan membuat anggaran keuangan

perusahaan.

b. Mengelola dan mengawasi keuangan perusahaan.

c. Menyelenggarakan adminitrasi keuangan dan membuat laporan

keuangan tepat pada waktunya.

d. Meneliti dan menandatangani dokumen atau bukti-bukti

penerimaan dan pengeluaran kas.

3. Bagian Produksi

Bagian produksi dibagi menjadi beberapa tugas yaitu sebagai berikut :

a. Bagian Persiapan

Bagian ini bertugas menentukan jenis kain, memotong kain sesuai

sesuai dengan model yang telah ditetapkan, mencuci sebelum

dilakukan pembatikan.

b. Bagian Pembatikan

Bagian ini bertugas membatik kain dengan menggunakan malam

yang telah dicairkan  yang telah dipotong oleh bagian persiapan.
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c. Bagian Pewarnaan

Bagian ini berfungsi untuk mewarnai kain yang telah dibatik dan

mencuci kain untuk menghilangkan sisa-sisa bahan pewarna dan

malam.

d. Bagian Penyelesain

Bagian ini bertugas melakukan penyetrikaan dan pengepakan baju

batik ke dalam plastik pembungkus.

e. Bagian produksi membuat laporan tentang bahan yang dibutuhkan,

pengeluaran tenaga kerja dan diserahkan kepada bagian keuangan

untuk membuat laporan harga pokok produksi.

4. Bagian Penjualan

a. Menyusun laporan analisis pasar, analisis penjualan, dan

menetapkan strategi bersaing.

b. Menyususn pembuatan kontrak penjualan dan mengkoordinir

penanganan order dengan produksi.

c. Menjual produksi  yang dihasilkan perusahaan sesuai dengan target

penjualan yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap

proses distribusi barang kepada konsumen.

3.5 JAM KERJA

Jam kerja karyawan Konveksi Puspita Mekar dimulai dari jam

08.00-16.00 WIB
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3.6 BAHAN DAN ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Bahan baku

Dalam Proses produksi Batik Puspita Mekar menggunakan bahan baku

sebagai berikut:

a. Kain sutra.

b. Kain prismisima.

c. Kain prima.

d. Kain katun.

e. Malam.

2. Bahan Penolong

Untuk membantu proses produksi perusahaan juga menggukan bahan

penolong antara lain:

a. Bahan obat-obatan untuk pewarnaan kain.

b. Benang dan perlengkapan jahit.

c. Kain keras.

d. Kain gabus.

e. Label atau etiket.

f. Zipper.

g. Kemasan pembungkus.

3. Alat-alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan dalam proses produksi Batik Puspita Mekar

beserta fungsinya adalah sebagai berikut:
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a. Canting, berfungsi untuk menampung cairan malam yang memiliki

moncong untuk kelurnya malam untuk membuat motif batik.

b. Wajan, tempat untuk melelehkan malam.

c. Mesin obras, berfungsi untuk merapikan dan menguatkan pakaian

yang telah dipotong.

d. Mesin jahit, berfungsi untuk menjahit kain-kain yang telah

dipotong sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.

e. Kompor, alat untuk memanaskan/sumber panas untuk melelehkan

malam atau merebus kain.

f. Gawangan dan meja batik, digunakan untuk meletakan kain yang

akan dibatik.

g. Gunting, berfungsi untuk memotong kain maupun benang sesuai

pola.

h. Wadah perebusan, berfungsi untuk menampung kain pada waktu

direbus.

i. Tempat cucian dan penjemuran, berfungsi untuk memcuci kain

yang  telah dibatik dan menjemur kain.

3.7 HASIL PRODUKSI PERUSAHAAN

Batik Puspita Mekar adalah perusahaan batik yang kegiatan pokok

perusahaannya mengolah bahan baku menjadi produk baju batik yang siap

dijual. Hasil produksi Batik Puspita Mekar antara lain baju batik, kaos batik,

kain-kain motif batik dan asesoris yang bernuansa batik.
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3.8 PROSES PRODUKSI

Proses produksi adalah kegiatan perusahaan mengolah bahan baku

menjadi produk jadi. Tahap proses produksi Batik Fendy adalah sebagai

berikut ini:

1. Persiapan

Tahapan ini menyiapakan model dan bahan kain. Bahan baku yang

berupa kain tersebut dipotong sesuai dengan model yang telah dibuat

sebelumnya. Kemudian semua bahan tersebut dibersihkan dengan cara

dicuci terlebih dahulu tujuanya agar kain tidak menyusut panjangnya.

Selanjutnya membuat atau menggambar pola batik.

2. Pembatikan I

Bahan kain yang sudah terpotong dan bersih kemudian dilakukan

pembatikan dengan mengunakan malam. Tujuan pembatikan ini adalah

memberi corak motif batik supaya tetap putih seperti warna aslinya

pada waktu dilakukan pewarnaan.

3. Tembokan

Proses menutup kain dengan malam yang lebih tebal pada tempat yang

telah ditentukan agar tetap berwarna putih pada waktu pewarnaan.

Tembokan juga dilakukan pada bagian kain sebaliknya.

4. Pewarnaan I (wedelan)

Proses memasukan kain ke dalam wadah besar yang sudah diberi obat

pewarna yang takaranya disesuaikan dengan kuantitas kain. Proses ini

adalah pemberian warna dasar pada kain.
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5. Nglorot atau ngoyor I

Proses penghilangan malam dan pembersihan sisa-sisa warna kain

dengan cara direbus dan dicuci sampai bersih. Kemudian kain dijemur

ditempat yang teduh tidak terkena matahari langsung.

6. Pembatikan II

Proses ini hampir sama dengan pembatikan I, kain yang sudah bersih

kemudian di batik ulang dengan mengunakan malam, karena tertutup

dengan malam maka diharapkan warna kain yang terkena malam

tersebut tidak akan berubah pada waktu pewarnaan berikutnya.

7. Pewarnaan II (sogo)

Proses pemberian warna sesuai dengan selera/ pesanan pada kain yang

sudah dibatik II. Proses pencampuran bahan obat-obatan pewarna harus

dilakukan oleh orang yang ahli karena keberhasilan pewarnaan kain

tergantung pada pencampuran obat-obatan tersebut dan sangat

berpengaruh pada kualitas warna kain.

8. Nglorot atau ngoyor II

Proses perebusan kain untuk menghilangkan malam setelah pewarnaan

II. Kain hasil perebusan tersebut dimasukan ke bak pencucian dengan

mengunakan air bersih supaya sisa-sisa malam dan zat pewarna tersebut

hilang. Kemudian kain tersebut dijemur ditempat yang teduh.

9. Penyelesaian

Kain yang sudah jadi disetrika dan diproses lagi menjadi baju batik

kemudian dimasukan pada plastik pembungkus untuk siap dikirim.
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Alur proses produksi perusahaan untuk mengolah bahan baku menjadi

produk jadi berupa kain batik hingga menjadi baju batik.

Alur proses produksi perusahaan untuk mengolah bahan baku

menjadi produk jadi berupa kain batik pada Batik Puspita Mekar dapat

dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2 : Alur Proses Produksi Pada Batik Puspita Mekar

3.9 ATURAN BISNIS

Biaya untuk tenaga kerja berdasarkan pesanan, sehingga tarif yang

dibayarkan untuk masing-masing tenaga kerja diberikan per hari. Tenaga

kerja yang  berkaitan langsung dengan proses produksi pada Batik puspita

Mekar sendiri terbagi menjadi 2 kelompok pekerja, yaitu 15 orang bagian

proses pembuatan batik, 10 orang di bagian proses penyelesain dan
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pengepakan. Berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan untuk

melakukan pemesanan baju Batik Puspita Mekar:

1. Tahap I (Pemesanan) dimana pemesan yang memesan baju batik ke

bagian penjualan ,kemudian bagian penjualan menunjukkan struk

pemesanan ke bagian produksi, agar bagian produksi mempersiapkan

bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat baju batik.

2. Tahap II (Proses Pembuatan) yaitu meliputi pengambilan bahan-bahan

batik dari produksi hingga menjadi bahan baku yang siap diproses dan

memproses bahan baku menjadi produk jadi yang sesuai dengan

pesanan. Waktu yang dibutuhkan untuk mengolah dari masing-masing

batik yang telah dipesan berbeda-beda tergantung dari motif dan jenis

batik yang dipesan.

3. Tahap III (Penyelesain dan Pengepakan) dalam tahap ini pengepakan

dilakukan tersendiri. Proses pengepakan pada Batik Puspita Mekar

menggunakan peralatan yang sederhana. Setelah batik selesai

dipacking, baju batik dihitung menurut pesanan dan ditaruh digudang

kemudian baju batik dikirim ke pemesan.

3.10 STUDI KASUS

Pada tanggal 10 februari 2015 Tuan Zainal datang dan memesan batik Hem

Pendek 500 potong, dengan menggunakan bahan katun prima. Tarif BOP

berdasarkan pengalaman produksi sebelumnya sebesar 60% dari biaya

tenaga kerja
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Biaya bahan baku

Jenis banyak harga satuan jumlah

Kattun prima 800 M 8.500               6.800.000

Malam                    95 kg               12.000               1.140.000

Benang jahit 2 lusin             65.000                  130.000

Benang obras 2 lusin              32.000                   64.000

Kancing 21 bks              13.000                  273.000

Jarum jahit 2 bks                   5.000                    10.000

Jarum obras 2 bks                   5.000                   10.000

Obat-obatan         100 kg 20.000 2.000.000

Jumlah Rp 10.427.000

Biaya tenaga kerja langsung

Bagian jumlah  karyawan upah      jumlah hari jumlah

(1)                 (2) (3) (1) x(2)x(3)

Persiapan                         3               25.000         2               150.000

Pembatikan                    10              17.500          6            1.050.000

Pewarnaan                      8 15.000         4 480.00

Potong dan jahit              6               15.000         4                360.000

Obras                               4              15.000          4                240.000

Finishing dan packing     5               10.000         4 200.00

Total biaya tenaga kerja langsung Rp 2.480.000
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Biaya overhead pabrik

Overhead pabrik 60 % dari biaya tenaga kerja= 60% * 2.480.000

Biaya overhead pabrik = Rp 1.488.000

Total biaya produksi

Biaya bahan baku                      10.427.000

Biaya tenaga kerja langsung 2.480.000

Biaya overhead pabrik 1.488.000

Total biaya produksi Rp 14.395.000

Unit pesanan 500, sehingga diperoleh harga pokok pesanan per unit :

Harga pokok pesanan per unit 14.395.000       = Rp 28.790

500

Biaya komersial = 14.395.000 * 2%  = Rp 287.900

Perusahaan mengiginkan laba 30%

Laba (14.395.000 + 287.000) * 30% = Rp 4.404.600

Harga jual  = 14.395.000 + 287.900 + 4.404.000

= Rp 19.087.500

Harga jual per unit =   19.087.500 = Rp 38.175

500


