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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

CV. LAKSAMANA JAYA TECHNIK 

 

 
 

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 menjual jasa perbaikan, perawatan, 

pemeliharaan serta rewinding motor listrik industri 3 fasa. Beliau memang 

menyukai bidang ini, tertutama pada elektro motor. Setelah menyelesaikan 

pendidikannya dan mencari pengalaman, kemudian beliau mendirikan CV 

dengan nama Laksamana Jaya Technik. Laksamana Jaya Technik memiliki 

masing-masing arti sendiri dimana Laksamana dapat diartikan bahwa CV ini 

berdiri di tanah melayu dan juga bekerja di laut 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 diambil oleh CV ini. Dimana CV 

ini bergerak utama dibidang teknik kelistrikan. Baik itu kontrol, elektro motor, 

generator, dan lain sebagainya. 

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. 

1.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Dalam menjalankan usaha CV. Laksamana Jaya Technik berpedoman 
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pada visi dan misi perusahaan, yaitu sebagai berikut: 

 Visi  

Menjadi perusahaan yang unggul dan tanggung jawab 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 aset yang berharga dan membanggakan bagi masyarakat 

bangsa dan negara.  

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi (bahasa Yunani: 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.  

Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai 

bidang ilmu,terutama sosiologi, ekonomi, ilmupolitik, psikologi,dan manajeme

n.Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi (organizational 

studies), perilaku organisasi (organizational behaviour), atau analisis organisasi 

(organization analysis). 

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 



3  

seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-

anggotanya sehingga menekan angka pengangguran. 

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang 

cocok satu sama lain, dan ada pula yang berbeda.  

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. 

 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.  
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi CV. Laksamana Jaya Technik 

Sumber ( CV. Laksamana Jaya Technik, 2021) 

 

 

 

PIMPINAN CV 

SUKALDI 

MANAGEMENT ADMINISTRASI 

RAMA DIANO 

TENAGA AHLI 

RAHMAN 

MANAGEMENT KEUANGAN 

NOVITA SARI 

TENAGA AHLI 

DIAN BUDIANTO 

TENAGA AHLI 

JIMMY AGUSTIAN 
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1.4 Ruang Lingkup CV.Laksamana Jaya Teknik 

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. 

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah perbaikan masalah kelistrikan 

pada perusahaan-perusahaan industri, pemasangan instalasi kontrol panel pada 

pabrik-pabrik atau bank swasta, perawatan sekaligus pemeliharaan motor listrik 

3 phase atau generator listrik pada perusahaan swasta maupun kapal-kapal yang 

beroperasi di laut Dumai dan rewinding / menggulung motor listrik 3 phase 

yang terbakar atau dinilai kawat tembaga sudah tidak layak pakai. 
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