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BAB 4 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Berdirinya PT. New Suburtex. 

 PT. New Suburtex atau yang dikenal dengan nama PT. Suburtex pada 

awalnya berdiri pada tahun 1982 dengan nama CV. Suburtex dan berlokasi di Ds. 

Gerdu Jetis Jl. Raya Solo-Sragen Km 7.8 Palur Karanganyar. Dengan jenis usaha 

yaitu industri pemintalan (Spinning) dan pertenunan (weaving). Pada awal 

usahanya, CV. Suburtex berjalan dengan sangat sederhana dan hanya 

mempekerjakan karyawan berkisar lima puluhan orang saja. Seiring dengan 

perkembangan jaman dan kemajuan teknologi yang semakin cepat dan pesat, dan 

juga usaha yang terus meningkat dan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. 

Maka pada tahun 1991 CV. Suburtex melakukan perluasan usaha dengan 

membuka kantor baru yang berlokasi di Ds. Pulosari Jl. Raya Solo-Sragen Km 14 

Kebakkramat Karanganyar. Dengan jenis usaha yaitu pencelupan (dyeing) dan 

printing. Selain itu CV. Suburtex juga mengoptimalkan kinerjanya dengan 

menambah jumlah karyawan dan jumlah mesin. Hal ini dimaksudkan agar dapat 

memenuhi permintaan dari konsumennya yang semakin meningkat. Dan juga 

dewan direksi melakukan penambahan modal usaha, sehingga pada tahun 2006 

CV. Suburtex ditetapkan berubah nama menjadi PT. New Suburtex. 

4.2 Kegiatan Perusahaan. 

 CV. Suburtex yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan PT. Suburtex 

pada awalnya hanya bergerak dibidang pemintalan (spinning) dan pertenunan 

(weaving) dan produk yang dipasarkan hanya berupa kain mentah atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan kain grey. Dan area pemasaranya juga hanya di sekitar 
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kota solo saja. Tetapi dengan adanya perkembangan di dalam perusahaan PT. 

Suburtex sehingga produk yang dihasilkan tidak terbatas hanya pada kain grey 

saja, tetapi juga memproduk bahan jadi seperti kain flanel, kain sprey, kain 

selimut dll. Dan area pemasarannya juga sudah merambah ke seluruh indonesia 

dengan bantuan dari para distributor yang tersebar di seluruh pulau jawa yang 

kemudian produk tersebut di jual kepada para pengecer yang ada di seluruh 

indonesia. 

4.3 Struktur Organisasi 

 Struktur Organisasi PT. New Suburtex. (gambar 4.3 Terlampir). Ada pun 

tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing bagian pada 

perusahaan sebagai berikut : 

a) Komisaris 

Komisaris hanya sebagai pemilik modal dan hanya melakukan 

pengecekan terhadap laporan-laporan perusahaan dan kadang-

kadang mengadakan rapat pemegang saham. 

Tugas dari Direktur : 

1) Bertanggung jawab kepada pemegang saham atas semua 

aktivitas perusahaan. 

2) Mewakili perusahaan baik secara interen maupun eksteren. 

3) Mengawasi pelaksanaan aktivitas perusahaan. 

b) Direktur 

Direktur menjalankan kebijakan yang sudah dibuat dan mengatur 

jalannya oprasional perusahaan dan memberikan inspirasi atau 
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tukar pikiran dalam menjalankan perusahaan. Disamping itu  

direktur mempunyai tugas : 

1) Melakukan kebijakan yang telah diterapkan oleh 

perusahaan. 

2) Memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi tugas atau 

pekerjaan manager. 

3) Menetapkan rencana jangka panjang bagi kelangsungan 

hidup perusahaan. 

Dalam melakukan tugasnya direktur dibantu oleh beberapa 

manager yang menangani atau yang berada pada bidangnya 

masing-masing. 

c) General Manager 

Secara umum tugas manager adalah : 

1) Merencanakan pelaksanaan tugas sehari-hari dari kelompok 

kerja yang dikepalainya. 

2) Menggunakan wewenang sebagai general manager dengan 

tepat. 

3) Mentransformasikan dan menyampaikan informasi yang 

diberikan direktur kepada pekerja. 

d) Manager Keuangan 

Tugas dari manager keuangan adalah : 

1) Menganalisa kondisi keuangan perusahaan agar keputusan 

atau alternatif yang diambil tidak terjadi kesalahan. 
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2) Mengadakan hubungan dengan pihak bank mengenai 

pembayaran atau perolehan kredit. 

3) Menyusun rencana keuangan untuk masa atau periode yang 

akan datang. 

e) Manager Produksi 

Tugas dari manager produksi antara lain : 

1) Bertanggung jawab terhadap kelancaran produksi untuk 

mencapai kapasitas yang telah ditentukan. 

2) Menyusun rencana produksi dan laporan tentang produksi 

f) Personalia 

Tugas dari personalia antara lain : 

1) Melakukan penerimaan, penyeleksian dan pencatatan 

karyawan. 

2) Melakukan administrasi kepegawaian misal : daftar hadir, 

pembeyaran gaji, dan fasilitas lain. 

g) Kepala Bagian Printing 

Tugas dari kepala bagian printing antara lain : 

1) Bertanggung jawab terhadap proses produksi pada proses 

printing atau pengecapan kain polos hasil printing. 

2) Bertanggung jawab dalam laboratorium termasuk persiapan 

obat yang digunakan dalam proses preparing dan finishing. 

h) Kepala Gudang 

Tugas dari kepala gudang adalah : 
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1) Bertanggung jawab terhadap stok yang ada di dalam 

gudang. 

2) Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya barang di 

gudang. 

i) Operator 

Tugas operator hanya sebagai penerima informasi dari pemasok 

tentang berapa banyak barang yang harus dikirim dan sebagai 

penerima pesanan yang kemudian diberitahukan ke bagian gedung 

agar segera dikirim. 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT. New Suburtex 
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4.4 Atruran Bisnis 

Untuk mengetahui sistem pencatatan dan pelaporan perusahaan, maka 

aturan bisnisnya dapat digambarkan sebagai berikut : Akuntansi oleh perusahaan 

dilakukan dengan menggunakan media yang berupa dokumen dasar transaksi atau 

yang dikenal dengan sebutan dokumen sumber, stok bahan serta laporan-laporan. 

 4.4.1 Dokumen dasar transaksi 

Dokumen dasar transaksi yang digunakan oleh perusahaan dalam 

melakukan kegiatan penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai 

berikut : 

a) Pemesanan barang 

Dokumen dasar yang mendukung pemesanan barang adalah 

surat pesanan yang berisikan tanggal, kode barang, jumlah yang 

ditandatangani oleh pihak yang terkait. 

b) Penerimaan barang 

Dokumen dasar yang mendukung penerimaan barang dari 

bagian pembelian adalah nota pembelian yang berisikan tentang 

nomor surat jalan, tanggal penerimaan, kode barang, harga, dan 

jumlah barang serta ditandatangani oleh bagian pembelian dan 

gudang. 

c) Pemakaian barang 

Dokumen dasar yang mendukung pemakaian bahan atau 

pengambilan bahan dari gudang. 
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d) Retur barang 

Dokumen dasar yang mendukung proses retur barang adalah 

formulir retur yang berisikan nomor nota pembelian atau 

penjualan, tanggal retur, kode barang, jumlah dan keterangan 

retur yang ditandatangani bagian gudang. 

4.5 Contoh Daftar Bahan 

Nama Bahan Jenis 

TR L 115 KEMBANG BAHAN JADI 

FLANEL BONEKA L 90 BAHAN JADI 

TC FLIPER 44’s PUTIH BAHAN JADI 

FLANEL SELIMUT PELANGI BAHAN JADI 

TR KEMBANG L 150 BAHAN JADI 

KATUN FLANEL L110 BAHAN JADI 

KAIN GREY BAHAN BAKU 

KAIN GREY KATUN BAHAN BAKU 

POLYSTER BAHAN BAKU 

RAYON BAHAN BAKU 

KATUN BAHAN BAKU 
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4.6 Gambar infrastruktur 
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Gambar 4.7  Flow Dokumen Order dan Penerimaan Barang 

 

PENJELASAN FLOW DOKUMEN ORDER BAHAN 

1. Mulai 

2. Bagian Gudang Melakukan pendataan bahan yang the pada posisi limit 

atau habis 

3. Jika ada barang yang limit atau habis membuat PO (Puchasing Order) 

Bahan Yang telah Habis  

4. Surat Order Dibuat Rangkap 2 (dua) PO nomor 1 dikirim kesupplier 

lampiran PO di arsip 

5. Pengiriman PO dan Order Bahan ke Supplier 

6. Selesai 

PENJELASAN FLOW DOKUMEN PENERIMAAN BAHAN 
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1. Mulai 

2. Bagian Gudang Menerima bahan dan nota pembelian 

3. Nota Pembelian Dibuat Rangkap 2 (dua) Nota lampiran di arsip 

4. Dilakukan Proses Pemeriksaan dengan membandingkan nota pembelian 

dengan bahan yang dikirim 

5. Selesai 

PENJELASAN FLOW DOKUMEN RETUR BAHAN 

1. Mulai 

2. Bagian Gudang Melakukan pendataan bahan yang rusak atau tidak sesuai 

pesanan 

3. Jika ada bahan rusak atau tidak sesuai pesanan membuat Nota Retur 

4. Nota Retur Dibuat Rangkap 2 (dua) Nota Retur nomor 1 dikirim 

kesupplier lampiran di arsip 

5. Pengiriman Nota Retur dan Bahan ke Supplier 

6. Selesai 

PENJELASAN FLOW DOKUMEN PENGHAPUSAN OBAT 

1. Mulai 

2. Bagian Gudang Melakukan pendataan obat  yang rusak/expired 

3. Jika ada barang yang obat  rusak membuat berita acara obat rusak dan 

penghapusan obat   

4. Berita acara Dibuat Rangkap 2 (dua) berita acara nomor 1 dikirim ke 

pimpinan lampiran berita acara di arsip 

5. Proses penghapusan obat 

6. Selesai 
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Gambar 4.8  Flow Dokumen Produksi 

PENJELASAN FLOW DOKUMEN PRODUKSI 

MARKETING 

1. Mulai 

2. Bagian Marketing Menerima Order Printing dan 

3. Membuat Surat Order (SO) rangkap 2, SO no 1 diserahkan ke bagian PPIC 

dan lampiran diarsip 
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PPIC 

1. Menerima Tembusan SO 

2. Melakukan Cek jadwal produksi dan 

3. Membuat Surat Perintah Produksi (SPP) 

4. SPP rangkap 2, SPP no 1 diserahkan ke bagian Gudang dan lampiran 

diarsip 

GUDANG 

1. Menerima SPP 

2. Melakukan Cek ketersediaan bahan produksi 

3. Jika tersedia lanjut proses ke no 4 jika tidak melakukan proses order bahan 

4. Melakukan cek ketersediaan Obat 

5. Jika tersedia lanjut proses ke no 5 jika tidak meminta bagian obat untuk 

membuat obat 

6. Melakukan proses produksi 

7. Melakukan QC (quality control)/ Cek kualitas produksi 

8. Jika ada produk yang rusak akan dimasukan ke stok produk rusak 

9. Pengiriman Hasil Produksi ke Pemesan 

10. Selesai 

OBAT 

1. Menerima perintah pembuatan obat dan bahan  obat 

2. Melakukan pembuatan obat 

3. Menyerahkan obat  untuk proses produksi 

4. Selesai 

 


