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BAB II
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

AY

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan

CV.Bayu Mandiri berdiri sejak tahun 2002, dimulai dengan usaha
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kecil-kecilan yang terletak di Jl.Prambanan No.3 saat itu perusahaan tersebut

mengunakan teknologi cetak 1 warna Hamada double folio untuk mencetak
brosur dan kwitansi. Seiring waktu berjalan perusahaan bayu mandiri terus

R

berkembang CV. Bayu Mandiri pindah di Jl.Prambanan no.6 dan memiliki

SU

mesi Heidelberg 2 warna ditambah juga mesin potong DQ dengan jumlah
karyawan 8 Pegawai dan terus berkembang.

M

Kemudian pada tanggal 04 Desember 2001membagun pabrik kecil
yaitu rumah di kawasan Jl.Prambanan No.9 di surabaya dengan nama

O

perusahaan CV. Bayu Mandiri Offset yang bergerak di bidang cetak offset

IK

terutama cetak kemasan, brosur, kalender, undangan, kartu nama dll.dengan
didukung dengan berbagai macam mesin terutama meisin Heidelberg 2

ST

warna,mesin komori exel 32, mesin lipat horizon, mesin jahit kawat, mesin lem
binding, mesin polar / potong, laminating dan dibantu juga dengan tenaga
manusia untuk finishing jumlah karyawan di CV. Bayu Mandiri bertambah
sebanyak 35 karyawan yang sudah mempunyai pengalaman di bidang sendiri –
sendiri dan membantu perkembangan Bayu Mandiri sampai sekarang.
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Saat Tahun 2010 dilengkapi dengan mesin Heidelberg 4 warna untuk
mempercepat hasil cetakan dan tidak menungu waktu lama dan dilengkapi

A

dengan digital printing BANNER. Dan pesanan banyak yang dari luar daerah

AY

contohnya didaerah Kalimantan, Jakarta , malang pemesan mengirim file
melalui email.

CV. Bayu Mandiri berkantor

pusat di Jalan Prambanan No.9,
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Surabaya, Jawa Timur.
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2.2 Lokasi Perusahaan
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2.3 Tujuan dan Lapangan Usaha
a. Visi perusahaan
Menjadi perusahaan yang terdepan di bidang cetak offset
printing dengan hasil cetakan yang maksimal untuk kepuasan
pelanggan.
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b. Misi perusahaan
CV. Bayu Mandiri adalah percetakan dalam bidang cetak
Ofsset, digital printing yang menghasilkan produk koran, tabloid,
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majalah, buku, company profile, kalender, paper bag dan berbagai hasil
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cetakan lainya. Dan dukungan dari 35 pekerja di CV. Bayu Mandiri
sekarang semakin berkembang dengan mengikuti perkembangan
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2.4 Struktur Organisasi
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zaman.

Gambar 2.4 Struktur Organisasis

