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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1   Sejarah Perusahaan 

 CV ELLA SPARASI adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

percetakan yang berada di kota Surabaya, tepatnya di Jalan Ploso Timur V No.39. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1995 oleh Bapak Soegeng berdasarkan TDUP 

Nomor 2/80/13-1/TDUP/X/1999.P-1993, sebelumnya Bapak Soegeng pernah 

menjadi pegawai percetakan di perusahaan lain sebelum memutuskan untuk 

membuka usaha percetakan sendiri. CV ELLA SPARASI bergerak di bidang jasa 

percetekan seperti mencetak kalender, produk kemasan makanan, majalah, map, 

berbagai macam buku, undangan, kartu nama, dll.  

Perusahaan hanya melayani pekerjaan sesuai dengan order yang diberikan oleh 

customer. Prosedur yang diberlakukan di perusahaan dalam menerima order relatif 

sama dengan perusahaan sejenis di bidangnya, yaitu mulai customer datang ke 

perusahaan, memberikan bahan atau materi berupa soft file yang telah melalui 

proses desain grafis, lalu customer diarahkan ke bagian administrasi untuk 

memberikan informasi data tentang deskripsi order yang diinginkan, penentuan 

bahan dan biaya yang akan dibayar oleh customer, proses dealing, terakhir 

perusahaan membuat suatu insruksi kerja yang selanjutnya akan mulai diproses 

pada divisi produksi.  

 CV ELLA SPARASI mempunyai 6 karyawan tetap dan 2 karyawan serabutan, 

dalam manjalankan proses produksi perusahaan  mempunyai 4 mesin pecetakan, 1 

mesin plong, 2 mesin pemotong  dan masih banyak mesin lainnya.  
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Jumlah pelanggan yang melakukan order di CV ELLA SPARASI per bulan 

mencampai 15 pelanggan. Order saat ini rata-rata berasal dari kota Surabaya, 

Sidoarjo dan Malang. Order paling banyak berasal dari kota Surabaya. 

Perusahaan ini sudah mengalami banyak renovasi, seperti renovasi gedung, 

ekspansi lahan, memperbaiki dan menambah mesin cetak yang dimiliki, dan lain 

sebagainya. Pihak perusahaan merasakan kalau di jaman digital seperti ini, 

kompetitor semakin bertambah kuantitasnya, serta bertambah juga kualitasnya, 

sehingga inovasi dan pembaharuan merupakan harga mati yang harus dibayar oleh 

perusahaan agar tetap bersaing di bisnis ini. 

 

2.2    Visi 

“Menjadi perusahaan percetakan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan 

denga produk yang berkwalitas.“ 

2.3  Misi  

Adapun misi yang dilakukan CV ELLA SPARASI agar visi tersebut tercapai 

yaitu:  

 Selalu memberikan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. 

 Cetakan berkualitas dan tepat waktu. 

 Mengikuti perkembangan teknologi. 
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2.4 Struktur Organisasi CV ELLA SPARASI 

Struktur organisasi yang terdapat pada CV ELLA SPARASI ini terdapat  

beberapa bagian yang menangani semua kegiatan yang ada pada organisasi ini.  

 

Pemilik Perusahaan

Administrasi dan 
keuangan

Cetak Desain  grafis Pengadaan Bagian pengiriman

 

   Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV ELLA SPARASI 

 

1. Pemilik Perusahaan 

 Mangawasi jalannya sebauh proyek 

2. Administrasi dan Keuangan 

 Mengagendakan surat masuk dan surat keluar 

 Mengarsip surat masuk dan surat keluar 

 Membantu pengelolaan kas kecil 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan 

 Melakukan penghitungan gaji bulanan, kompensasi dan lembur 

 Mencatat transaksi pemesanan dan pembelian di kasir 

 Mengurus proses transaksi pemesanan 

 Mengarsipkan setiap transaksi 
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3. Cetak  

 Memahami dan melaksanakan instruksi kerja dan check list produksi 

 Membuat dan memahami laporan produksi cetak 

 Mengecek kualitas pelat cetak 

 Mengecek kualitas kertas cetak 

4.  Desain grafis  

  Merancang desain produk-produk 

  Mengatur proses desain percetakan 

  Mengatur dan membuat disain baru    

5. Pengadaan  

 Melakukan proses pembelian 

 Mengevaluasi kinerja supplier 

 Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier 

6. Bagian pengiriman  

 Mengantarkan barang yang telah di pesan oleh pelanggan 

 Memeriksa jumlah dan banyaknya barang yang akan di antar kepada 

pelanggan  

 Memeriksa barang yang akan diantar sesuai dengan pesanan atas 

permintaan pelanggan 

 


