
BAB IV 

 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Profil CV. In’s Homestay 

CV. In’s Homestay adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

property dan konsultasi desain yang berkedudukan di Madu Asri A. 27 RT 

01/RW 08 Gawanan, Colomadu, Karanganyar. CV. In’s Homestay 

didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 20 tanggal 8 Februari 2008 

dengan bentuk badan hukum Perseroan Komanditer, yang dibuat 

dihadapan Sri Mahyani, SH notaris di Boyolali. CV. In’s Homestay 

didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan berapa tahun lamanya 

(sebagaimana yang tertuang dalam akte pendirian). Dan dalam 

perjalanannya telah ada beberapa akte perubahan yang mengikutinya 

dengan akte No. 14 tanggal 04 Juni 2008 dan akte No. 20 tanggal 11 

Agustus 2008. 

Pada saat memulai usahanya, CV. In’s Homestay bergerak di 

bidang jual beli tanah kavling, kemudian perusahaan berkembang menjadi 

developer pada tahun 2008. Proyek pertama yang dikerjakan CV. In’s 

Homestay adalah proyek perumahan Puri Kanoman yang berlokasi di 

Gagak Sipat, Boyolali. Seiring dengan permintaan kebutuhan rumah dari 

konsumen, CV. In’s Homestay mengembangkan usahanya dengan 

membuka sebelas proyek baru dengan jenis rumah subsidi dan komersil. 
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Saat ini sebelas proyek tersebut hampir 90% sudah terjual dan awal tahun 

2011 CV. In’s Homestay memperluas usaha dengan membuka delapan 

proyek baru di Karanganyar, Sukoharjo dan Boyolali. Lokasi proyek ada 

tiga daerah di Karanganyar (Colomadu, Palur dan Jaten), Sukoharjo 

(Purbayan dan Kwarasan) serta Boyolali (Gagak Sipat dan Mojosongo). 

Selama berjalannya perusahaan ini sistem yang berkembang masih 

bersifat manual khususnya dalam pencatatan keluar masuk barang material 

belum menggunakan sistem multiuser. Untuk mengetahui berapa jumlah 

barang yang keluar dan laporan ke pimpinan masih berupa lembaran 

kertas, diharapkan dengan adanya sistem multiuser yang dapat diakses 

oleh pihak-pihak tertentu dapat meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga 

serta keamanan data dapat terpelihara dengan baik. 

 

4.2 Visi dan Misi 

Visi: 

Rumahku Idamanku. 

Misi: 

• Membantu masyarakat untuk memiliki rumah tinggal yang layak 

dan nyaman serta membantu masyarakat memiliki rumah sesuai 

idaman keluarga dengan menyesuaikan kemampuan. 

• Menjalin hubungan yang baik dengan konsumen, agar terjadi 

loyalitas yang tinggi dan hubungan kerja yang baik. 
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• Menjadi agen rumah tempat tinggal yang nyaman dengan 

memperhatikan kualitas. 

 

4.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk koordinasi antara 

bagian-bagian yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya koordinasi 

antara bagian-bagian tersebut diharapkan dapat menimbulkan suatu kerja 

sama yang baik dan saling membantu diantara bagian-bagian dalam 

perusahaan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi yang memadai 

diharapkan akan mudah diketahui secara garis besar tentang kedudukan, 

tugas, dan tanggung jawab dari masing-masing anggota organisasi 

tersebut. Oleh karena itu di dalam pendiriannya dibuat struktur organisasi 

yang berbentuk garis, dimana para bawahan akan menerima perintah dari 

atasan secara langsung. Demi lancarnya pelaksanaan tugas sehari-hari dan 

informasi dari atasan kepada para bawahan, maka struktur organisasi CV. 

In’s Homestay dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. In’s Homestay Colomadu, Karanganyar. 

 

4.4 Tugas dan Tanggung jawab 

Deskripsi kerja merupakan suatu rincian yang menunjukkan posisi, 

tanggung jawab, wewenang, fungsi-fungsi dan tugas yang harus dilakukan 

oleh seorang personil dalam suatu organisasi. Deskripsi kerja diperlukan 

oleh suatu organisasi dengan tujuan agar orang-orang yang terlibat di 

dalamnya mengetahui secara jelas segala sesuatu yang menjadi tanggung 

jawab dan wewenangnya. Berikut ini adalah deskripsi kerja untuk jabatan-

jabatan yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dalam 

organisasi di CV. In’s Homestay. 

1. Direktur 

• Merupakan puncak pimpinan perusahaan dan bertanggung 

jawab penuh atas kelangsungan hidup perusahaan. 

• Mengkoordinir semua karyawan yang ada di bawahnya. 

Direktur (Owner) 

Teknik Keuangan Admin&Marketing Gudang 
(Logistik) 

Pembukuan  
(Accounting) 

Arsitektur Kepala 
Lapangan 

Bendahara 

Mandor 
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• Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan dan 

mengambil keputusan. 

• Mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dan surat 

perjanjian kerja kepada supplier. 

2. Arsitektur 

• Menggambar site plan dan rencana gambar-gambar lainnya 

yang diinginkan oleh pimpinan atau konsumen dan juga 

hasil gambar tersebut dapat dimengerti oleh orang-orang 

yang ada di lapangan. 

3. Kepala Lapangan 

• Mengawasi, mengevaluasi pelaksanaan dan hasil kerja dari 

mandor. 

• Membantu dalam bidang pengendalian barang material, 

mutu, biaya dan waktu pengerjaan proyek. 

• Membuat laporan prestasi pekerjaan mandor kepada 

pimpinan. 

4. Mandor 

• Mengawasi dan mengatur pekerjaan tukang-tukang dan 

pekerjaan yang lebih spesifik agar dapat selesai pada waktu 

yang ditentukan. 

• Bertanggung jawab kepada kepala lapangan untuk setiap 

pekerjaan yang dipimpinnya. 
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5. Bendahara 

• Mengatur keluar masuknya keuangan proyek 

• Mengurus administrasi dan penataan usaha keuangan 

• Mengurus distribusi surat keluar dan masuk yang 

berhubungan dengan proyek yang selanjutnya 

didistribusikan ke bagian lain.  

• Membuat laporan keadaan kas anggaran pembangunan tiap 

akhir bulan. 

• Menyelenggarakan tata kearsipan yang berkaitan atau 

berhubungan dengan bukti-bukti pengeluaran pembayaran. 

6. Accounting 

• Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran 

perusahaan. 

• Membuat cash flow setiap seminggu sekali. 

• Memberikan analisa bulanan mengenai pembukuan kepada 

pimpinan. 

7. Admin&Marketing 

• Membukukan surat masuk dan surat keluar serta membuat 

balasan sesuai dengan kebutuhan pihak-pihak tertentu. 

• Memeriksa dan menganalisis penjualan produk. 

• Mengamati dan  menganalisa gerak langkah kompetitor. 

• Mempelajari, memperhatikan, dan mengamati keinginan, 

kebutuhan konsumen. 
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• Menciptakan komunikasi pemasaran yang efektif, yaitu 

dengan menggunakan media atau cara lain yang tepat. 

• Merencanakan strategi dan omset pasar dengan tujuan 

mencari pasar baru untuk meningkatkan penjualan. 

• Menjual barang ke target-target pasar yang telah ditentukan 

dalam strategi pemasaran. 

8. Gudang 

• Membuat jadwal pengadaan bahan dan peralatan proyek, 

bekerja sama dengan staf teknik dan bendahara. 

• Melakukan survei dan memberikan informasi tentang 

sumber dan harga dari bahan. 

• Membuat suatu laporan managerial tentang penggunaan 

peralatan, pemakaian dan persediaan bahan di proyek. 

• Menginput dan mengoutput persediaan barang antara lain 

menerima, mencatat, mengklasifikasikan dan mengeluarkan 

persediaan barang yang diperlukan dalam proses produksi. 

 

4.5 Aturan Bisnis 

Sistem persediaan barang di CV. In’s Homestay masih bersifat 

manual. Aktivitas-aktivitas yang terkait dengan persediaan barang di CV. 

In’s Homestay yang akan dibahas dalam penelitian meliputi aktivitas: 
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1. Permintaan barang material 

Proses permintaan barang material didapat dari mandor dengan 

memberikan daftar barang material yang dibutuhkan di proyek 

setelah disetujui oleh kepala lapangan ke bagian gudang. 

2. Penerimaan barang material 

Proses penerimaan barang material dilakukan apabila barang 

material yang ada di gudang stoknya habis, bagian gudang 

memesan barang material ke supplier. Setelah barang material yang 

dipesan datang bagian gudang akan memeriksa jumlah dan kondisi 

barang kemudian menandatangani surat jalan dari supplier serta 

menyimpan barang tersebut dalam gudang.  

3. Pengeluaran barang material 

Prosedur pengeluaran barang material dimulai saat mandor 

memberikan daftar pemintaan barang material. Bagian gudang 

akan melihat pada laporan stok harian untuk mengetahui 

ketersediaan barang material di gudang. Apabila barang material 

yang diminta oleh mandor misalnya begel, semen, pompa, pralon, 

paku, mil dan lain-lain ada stok mandor dapat langsung mengambil 

di gudang dan menandatangani dokumen yang terdiri dari 2 (dua) 

rangkap untuk digunakan sebagai dasar pengeluaran barang 

material. Apabila barang material yang diminta oleh mandor 

seperti pasir, batu kali, bata merah dan genteng maka bagian 



 33 

gudang melakukan pemesanan ke supplier untuk segera 

didatangkan ke proyek 

4. Retur pembelian 

Penerapan retur pembelian di CV. In’s Homestay yaitu 

pengembalian barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan 

masih berlaku dengan tempo 3 (tiga) hari untuk semen dan 1 ( satu) 

minggu untuk barang lainnya, apabila lebih dari itu tidak dapat 

dikembalikan. 

5. Stok opname 

Pelaksanaan stok opname dilakukan pada akhir bulan, bagian 

gudang melakukan penghitungan fisik barang material yang masih 

tersedia di gudang kemudian dicocokan dengan buku gudang dan 

mencatat hasilnya dalam kartu perhitungan fisik. Apabila terdapat 

ketidak sesuaian antara hasil penghitungan, maka dilakukan 

penyesuaian dan penelusuran selisih persediaan barang. 

6. Limit stok pada bagian gudang 

Pada bagian gudang di CV. In’s Homestay, jumlah barang material 

yang paling minim berada dalam gudang adalah: 

Tabel 4.1 Limit Stok 
No. Nama Barang Jumlah 
1 Begel 50 kg 
2 Benang 20 biji 
3 Bendrat 20 kg 
4 Besi 20 lonjor 
5 Cat 5 kaleng 
6 Kloset 2 biji 
7 Ember 10 biji 
8 Engsel 12 biji 
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9 Eternit 5 box 
10 Grendel 12 biji 
11 Kawur 20 sak 
12 Keramik 1 dus 
13 Knee 10 biji 
14 Kran 12 biji 
15 Kuas 12 biji 
16 Lem 10 biji 
17 Mil 20 sak 
19 Mortar 10 sak 
20 Paku 10 kg 
21 Papan cor 20 lembar 
22 Pintu PVC 1 biji 
23 Pipa 10 lonjor 
24 Semen 20 sak 
25 Slot 12 biji 
26 Tee 10 biji 
27 Thinner 5 kaleng 
28 Jek 5 biji 
29 Stop kontak 10 biji 
30 Pompa air 2 biji 

                                     

4.6 Studi Kasus 

Dalam skripsi ini contoh studi kasus yang dihadapi bagian gudang 

adalah pencatatan persediaan barang material yang masuk dan keluar serta 

total material yang dibutuhkan untuk tiap-tiap kavling di suatu proyek. 

Sistem pencatatan dilakukan tiap kavling dalam satu proyek dengan 

berbagai macam barang material antara lain semen, kawur, mortar, besi, 

begel, keramik, cat, paku dan lain-lain. Sebagai ilustrasi contoh penerapan 

sistem pencatatan persediaan barang material di gudang sebagai berikut: 

a. Kasus 1: Bagian gudang membutuhkan sistem pencatatan 

persediaan (misal semen) yang mengalami limit stok, bagian 
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gudang melakukan order ke supplier. Pada tanggal 5 Mei 2011 

supplier mengirim (misal semen) dalam jumlah 200 sak. 

b. Kasus 2: Pada tanggal 6 Mei 2011 saat mandor mengajukan 

permintaan (misal semen) sebanyak 7 sak setelah ada persetujuan 

kepala proyek, bagian gudang memberikan (misal semen) tersebut. 

c. Kasus 3: Pada tanggal 6 Mei 2011 saat mandor menggunakan 

(misal semen) ternyata ada 3 semen yang rusak bagian gudang 

mengganti dengan jumlah semen yang rusak, kemudian bagian 

gudang menginformasikan ke supplier bahwa ada retur (misal 

semen). 

Tiap akhir bulan membuat laporan pemakaian material tiap-tiap kavling 

berapa jumlah (misal semen) yang dikeluarakan tiap-tiap kavling di 

proyek. Selama bulan Mei 2011, akan tampak tabel pemakaian material 

tiap kavling sebagai berikut: 

CV. In’s Homestay 

Pemakaian Material 

Kavling 1 Griya Winong Baru 

Tabel 4.2 Pemakaian Material 
No. Nama Barang Jumlah 
1. Semen 25 sak 

                                   
 

Mutasi semen selama bulan Mei 2011, akan tampak dalam kartu 

persediaan sebagai berikut: 
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CV. In’s Homestay 

Kartu Persediaan 

“Semen“ 

Tabel 4.3 Kartu Persediaan 
Mutasi Tanggal Keterangan 

Masuk Keluar 
Saldo 

1 Mei 2011 Persediaan Awal   20 sak 
5 Mei 2011 Suplay Stok 200 sak  220 sak 
6 Mei 2011 Pemakaian Material 

Kavling 1 
 7 sak 213 sak 

6 Mei 2011 Retur Pembelian  3 sak 210 sak 
 


