
 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM UKM 

 

2.1. Sejarah Perusahan Roby Computer 

Roby Computer merupakan sebuah UKM yang bergerak 

di bidang jasa percetakan banner, undagan pernikahan, 

sticker, Dll. Terletak di pertokoan multi sarana plasa B86 

JL. GubernurSuryo, Pojok, Tlogopojok, Kec. Gresik, 

Kabupaten Gresik, Jawa Timur 6118 Pertama kali berdiri 

Pada tahun 1995 bertempat di Jl. Kh. Kholil Roby 

Computer dulubergerak di bidang Seting yang dulu masih 

menggunakan Teknik Sablon untuk mencetak produknya 

, pada masa itu usaha sablon sangat maju pada tahun 

tersebut dan sekitar tahun 2003 Robi Computer atau yang 

sering di kenal Roby Comp berpindah ke Pertokohan 

Multy Sarana Plaza dan sekrang Roby Comp adalah UKM 

( Usaha Kecil Menengah ) yang bergerak di bidang jasa 

percetakan atau Digital Printing yang bisa di kategorikan 

paling lengkap di kabupaten gresik dengan  berbagai jenis 

mesin dan alat yang canggih. 



 

 

Adapun Roby Computer saat ini memiliki berbagai 

macam mesin dan alat yang dapat dilihat pada tabel 2.1 di 

bawah ini: 

 

Tabel 2.1 infentaris mesin Roby Computer 

 

2.2. Visi dan Misi UKM 

Berikut adalah visi dan misi Roby Computer : 

1. Visi 

“Mewujudkan Roby Computer sebagai UKM Digital Printing 

yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan Produk 

yang Berkualitas dan Ekonomi,”. 

No Nama Mesin&Alat Jumlah(unit) 

1 Mesin Banner(Atlas 

xpe 1600) 

1 

2 Mesin Print A3 

+(Develop konica 

minolta) 

1 

3 Mesin 

Stiker(Rhinotec 

RCXA) 

1 

4 Komputer PC(LG) 3 

Total 6 



 

 

Visi ini sebagai harapan dari Pemilik Sekaligus Pendiri Roby 

Computer untuk dimasa depan supaya dapat mewujudkan 

kuantitas dan kualitas yang dapat diandalkan oleh masyarakat 

Gresik, sehingga mampu mendorong produktivitas masyarakat 

 

2. Misi 

1. Meningkatkan kapasitas produksi 

2. Meningkatkan rasio cakupan pelanggan 

3. Meningkatkan kualitas Produksi , SDM dan kesejahteraan 

pegawai 

4. Memperbaiki dan mengembangkan sistem Produksi 

5. Mengupayakan peminimalisasi Keselahan 

 

2.3. Jenis Usaha 

jenis udaha ini yaitu dibidang jasa yang berhubungan erat 

dengan segala jenis percetakan Seperti: 

1. Mencetak benner dari segala macam ukuran 

2. Menerima jasa pembuatan segala macam 

desaign 

3. Print segala macam ukuran dan jenis kertas 

Namun di saat ini kami akan memusatkan perhatian pada 

Supplier yang ada di roby computer. Karena banyak 



 

 

permasalahan seperti telat pengiriman, harga terkadang 

naik-turun, barang cacat, dll 

 

 

 

 

2.4. StrukturOrganisasi 

 

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Roby Computer 

(Sumber :seksi perkantoran Roby Computer) 

 

Keterangan : 

a. Pemilik 

Pemilik disini bertugas merencanakan, mengorganisir, 



 

 

mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan 

operasional yang berhubungan dengan proses produksi 

 

b. Desain Grafis 

Bertugas menerima dan memproses keinginan desain 

pelanggankemudian hasil desain tersebut di masukan barisan 

antrian produksi muali dari banner dan A3+ untuk kemudian 

di proses oleh operator 

c. Operator Mesin A3+ 

Bertugas mencetak desain atau pesanan A3+ pelanggan 

yang sudah di antrikan oleh Desain Grafis. 

d. Operator Mesin Banner 

Bertugas mencetakDesain atau Pesanan dari pelanggan 

yang telah di antrikan oleh Desain Grafis. 

e. Finishing 

Melakukan Prosen Pemotongan Hasil Cetak Banner dan 

Merapikan sesuai keinginan Pelanggan. 

f. Kasir 

Bertugas  mencatat semua jenis transaksi dan pembayaran 

 

2.6 Data Karyawan Ketenagakerjaan 

Jumlahkaryawan yang ada di roby computer terdiridari 10 

pekerja yaitu : 

1. Operator mesin banner : 2 pekerja 



 

 

2. Desain grafis : 4 pekerja 

3. Petugas kasir : 1 pekerja 

4. Finising banner : 3 pekerja 

Agar lebih jelas dilihat dari tabel Tabel 2.2 jenis kelamin 

karyawan. 

Tabel 2.2 jenis kelamin karyawan 

No Departemen 
Jenis kelamin 

Laki-

laki 

Perempuan 

1 Operator mesin 

banner 

2 0 

2 Desain grafis 3 1 

3 Petugas kasir 1 0 

4 Finising banner 3 0 

Total 9 1 

( sumber : Roby Computer) 

2.6.1 Tingkat pendidikan karyawan 

Tingkat pendidikan karyawan di Roby Computer bervariasi, 

masing-masing tersebar pada posisi yang berbeda-beda dalam 

departemen-departemen yang ada. Agar lebih jelas dilihat dari 

tabel 2.3 di bawahini: 

Tabel 2.3 tingkat pendidikan 



 

 

No 
Tingkat 

pendidikan 

Jumlah 

1 SMA 5 

2 SMP 1 

3 SD 2 

4 PUTUS 

SEKOLAH 

2 

TOTAL 10 

  Sumber : (Roby Computer) 

 

  

2.6.2 Jam Kerja Karyawan 

Jadwal kerja pada Roby Computer mulai dari hari senin sampai 

minggu. Untuk jumlah jam kerja sehari karyawan bekerja 

sebanyak 12 jam dan di potong jam istirahat 1 jam. Namun 

berbeda untuk operator mesin banner karena terbagi 2 shift pagi 

dan malam. 

2.7 Proses produksi 

Roby Computer merupakan UKM yang menerapkan sistem 

make to order. Sehingga proses produksi yang berlangsung 

sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumennya. 

Akan tetapi proses produksi pembuatan percetakan 



 

 

banner,sticker,buku,undanganDll umumnya adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan ukuran banner yang di inginkan 

pelanggan 

b. Mendesain banner yang di kehendaki 

pelanggan 

c. File di proses ke operator banner 

d. Penyetingan bahan dan mesin banner 

e. Penyetingan desain cetak 

f. Mencetak desain banner 

g. Setelah itu menunggu hasil cetak banner 

h. Kemudian banner di potong sesuai hasil 

Finising banner 


