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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN CV. LAKSAMANA 

JAYA TECHNIK, DUMAI 

 

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Laksamana Jaya Technik pertama kali berdiri di tahun 2010 di Kota 

Dumai, Riau tepatnya di Jalan Melati yang mana saat itu merupakan masih 

berbentuk sebuah bengkel listrik yang memberikan jasa perbaikan, perawatan, 

pemeliharaan serta rewinding motor listrik industri 3 phase. Tak hanya itu saja 

namun saat itu CV ini juga dipakai jasa nya dalam hal perbaikan listrik panel 

kontrol pada kapal-kapal laut yang ada di area Kota Dumai dan juga panggilan 

perbaikan lainnya yang masih berhubungan dengan dunia kelistrikan.  

Setelah 8 tahun CV. Laksamana Jaya Technik berdiri di Kota Dumai dan 

telah banyak perusahaan-perusahaan yang menjadi pelanggan setia di CV ini 

terutama dalam hal rewinding atau kerusakan motor listrik 3 phase. Tahun 2018 

akhir CV ini mengalami kemunduran dan beberapa masalah pribadi sehingga 

menyebabkan CV ini harus berpindah tempat yang mana awalnya berlokasi di 

Jalan Melati dan kini berpindah di Jalan Hayam Wuruk, Kota Dumai hingga 

sekarang. 

Awal mula CV. Laksamana Jaya Technik didirikan dengan alasan utama 

karena melihat kondisi kelistrikan terutama perbaikan/rewinding elektro motor 

yang masih minimnya perbaikan sehingga mendorong keinginan pimpinan CV. 

Laksamana Jaya Technik untuk mendirikannya agar dapat membuka lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat Kota Dumai.   

Laksamana Jaya Technik memiliki masing-masing arti sendiri dimana 

Laksamana dapat diartikan bahwa CV ini berdiri di tanah melayu dan juga bekerja 

di wilayah kelautan seperti perbaikan kelistrikan panel pada kapal. Nama Jaya 

merupakan sebuah doa dari pemilik CV saat memulai usaha nya sehingga sampai 

saat ini CV ini sudah memiliki banyak pelanggan setia terutama perusahaan-

perusahaan yang ada di Kota Dumai. Nama Technik merupakan bidang kerja yang 
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diambil oleh CV ini. Dimana CV ini bergerak utama dibidang teknik kelistrikan. 

Baik itu kontrol, elektro motor, generator, dan lain sebagainya.   

  

1.2 Visi dan Misi 

Dalam menjalankan usaha CV. Laksamana Jaya Technik berpedoman pada 

visi dan misi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

 Visi 

Menjadi perusahaan yang unggul dan tangguh dalam bidang mechanikal & 

electrical yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan di Indonesia serta 

mampu menghadapi persaingan global. 

 Misi 

 Mengutamakan mutu dan pelayanan demi kepuasan pelanggan. 

 Menjadi mitra usaha yang handal dan terpercaya. 

 Menjadi asset yang berharga dan membanggakan bagi masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 

1.3 Struktur Organisasi 

Organisasi yang mana dalam bahasa Yunani disebut ὄργανον, organon - alat 

merupakan wadah atau tempat berkumpulnya orang dengan 3 sistematis, 

terpimpin, terkendali, terencana, rasional dalam memanfaatkan segala sumber 

daya baik dengan metode, material, lingkungan dan uang serta sarana dan 

prasarana, dan lain sebagainya dengan efisien dan efektif untuk bisa mencapai 

tujuan organisasi. (Gie, 2020) 

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-

orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, 

terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, 

mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang 

digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut para ahli terdapat beberapa pengertian organisasi sebagai berikut: 
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 Stoner mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pola hubungan-hubungan 

yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar 

tujuan bersama. 

 James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah bentuk setiap 

perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. 

 Chester I. Bernard berpendapat bahwa organisasi adalah merupakan suatu 

sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

 Stephen P. Robbins menyatakan bahwa Organisasi adalah kesatuan (entity) 

sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang 

relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus 

menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. 

(Hifzil, et al., 2019) 

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek 

seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan 

eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang 

dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh 

masyarakat di sekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan 

sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga 

menekan angka pengangguran. 

Persekutuan Komanditer atau Commanditer Vennootschap (CV) merupakan 

suatu badan usaha persekutuan yang dibentuk oleh seorang atau lebih yang 

mempercayakan dana atau barang asetnya pada seorang atau lebih yang 

menjalankan suatu perusahaan dan berperan sebagai seorang pemimpin untuk 

meraih tujuan secara bersama-sama dengan suatu tingkat keterlibatan yang 

berbeda pada tiap anggotanya. (Ismail, 2020) 

Sedangkan para ahli berpendapat bahwa pengertian CV atau persekutuan 

komanditer adalah suatu badan usaha yang mempersekutukan modal dananya dari 

dua orang atau lebih yang akan terbagi lagi menjadi dua jenis sekutu. 

Setiap pemodal yang berada dalam anggota CV terdiri dari pemodal aktif 

dan pemodal masif. Pemodal aktif adalah pemodal yang berperan dalam 
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memberikan modal dana sekaligus ide atau tenaganya untuk kegiatan operasional 

perusahaan. 

Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik Dumai 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik 

(Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

1.4 Ruang Lingkup CV. Laksamana Jaya Technik 

CV. Laksamana Jaya Technik Dumai adalah sebuah badan usaha yang 

bergerak di bidang jasa perbaikan, perawatan, pemeliharaan, serta rewinding dan 

jasa perbaikan panel kontrol yang ada di darat seperti perusahaan maupun yang 

ada di kapal-kapal laut. CV. Laksamana Jaya Technik berlokasi di jalan Hayam 

Wuruk, Kota Dumai. 
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik 
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