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BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 

2.1. Data Perusahaan 

PT. Unicom Muda Utama adalah sebuah perusahaan jasa konstruksi dan 

penyedia teknis yang berdiri tahun 2023 di Jakarta, Indonesia dan merupakan anak 

perusahaan dari PT. SCKP. Sejalan dengan sistem manajemen yang muda, inovatif 

dan terintegrasi, kami dapat mengerjakan pembangunan gedung dan infrastruktur 

terutama berfokus pada telekomunikasi. PT. Unicom Muda Utama mempunyai 

beberapa partner dalam menjalankan usahanya, seperti supplier yang membantu PT. 

Unicom Muda Utama dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari.  

 

Gambar 2.1 

Logo PT. Unicom Muda Utama 

                                           

                                                Sumber : PT. Unicom Muda Utama 
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Berikut adalah Biodata Perusahaan PT. Unicom Muda Utama: 

 

a. Nama Usaha   : PT. Unicom Muda Utama  

b. Bidang Usaha   : Kontraktor Telekomunikasi 

c. Jenis Produk   : Kabel Fiber Optik  

d. Alamat Perusahaan  :  Jl. Kebon Jeruk Permai No 20 Aa.1   

e. No. Telepon   : (021) 5873314 

f. Alamat E-mail   : ptunicommudautama@hotmail.com 

g. Bank Perusahaan  : - 

h. Bentuk Badan Hukum  :  Perseroan Terbatas 

i. Mulai Berdiri   : 2023 

 

2.2. Biodata Pemilik Usaha 

Pemilik dari usaha PT. Unicom Muda Utama adalah orang tua dari penulis, 

tetapi orang tua dari penulis ingin berfokus terhadap perusahaan inti yaitu PT. SCKP, 

maka dari itu, orang tua dari penulis mempercayakan penulis sebagai direktur dalam 

perusahaan PT. Unicom Muda Utama. Penulis bernama Wahyu Antonius yang 

merupakan anak sulung dalam keluarga dan sebagai pewaris perusahaan. Setelah 

menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi Bisnis di Kampus IBI Kwik 

Kian Gie, Penulis akan melanjutkan usaha PT. Unicom Muda Utama sebagai 

pekerjaan tetap dan menggunakan ilmu-ilmu yang telah didapatkan selama 

pembelajarannya di Kwik Kian Gie.  
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Berikut adalah Biodata lengkap dari pemilik usaha: 

a. Nama     : Wahyu Antonius 

b. Jabatan    : Direktur 

c. Tempat serta tanggal lahir : Indramayu, 18 November 1999 

d. Alamat Rumah   : Jl. Gading Kirana Barat 6 Blok E13 

e. No. Telepon   : 081282138989 

f. Alamat E-mail   : wahyu.antonius55@yahoo.com 

g. Pendidikan Terakhir  : SMA 

 

 

2.3. Jenis serta Ukuran Usaha 

Pengertian ukuran usaha menurut Devi et al (2017), adalah pengklasifikaian 

besar atau kecilnya usaha melewati berbagai cara, yaitu mengetahui total aktiva, dan 

jumlah karyawannya. PT. Unicom Muda Utama Utama Muda yang dimiliki oleh 

Wahyu Antonius sebagai penanggung jawab sekaligus direktur dari PT. Unicom 

Muda Utama itu sendiri termasuk ke dalam kategori badan usaha besar serta 

perusahaannya yang besar yang beroperasi sektor produk serta jasa pemasangan 

jaringan fiber optik baik skala kecil maupun besar). Didasari perundangan No.20 

Tahun 2008 perihal usaha kecil, mikro serta menengah, perusahaan dibedakan 

kepada 4 jenisnya, yakni: 

a. Usaha mikro ialah usaha kepunyaan personal serta/atau badan usaha 

perorangan yang menampilkan terpenuhnya kriteria usaha mikro yang 

berkesesuaian perihal kriteria yang sudah dimantapkan. 
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b. Usaha kecil ialah usaha yang berdiri sendiri, yang diselenggarakan 

personal ataupun badan usaha yang bukanlah anak perusahaan ataupun 

bukanlah cabang perusahaannya yang dipunyai, dikuasai, ataupun yang 

jadi bahagiannya langsung ataupun tak daripada usaha menengah ataupun 

usaha besar yang menyanggupi kriteria usaha kecil 

c. Usaha menengah ialah usaha yang berdiri sendiri, yang diselenggarakan 

personal ataupun kelembagaan usaha yang bukanlah anak perusahaan 

ataupun cabang perusahaannya yang dipunyai, dikuasai, ataupun jadi 

bahagiannya yang langsung ataupun tak disertai usaha kecil ataupun 

usaha besar yang totalan kekayaan bersih ataupun perolehan penjualan 

tahunan. 

d. Usaha besar ialah usaha yang dilaksanakan oleh kelembagaan usahan 

yang mempunyai besaran kekayaan bersih ataupun perolehan penjualan 

tahunan cenderung begitu optimal dari pada usaha menengah, yang 

mengikut sertakan keusahaan nasional yang dipunyai negara ataupun 

swasta, usaha patungan, serta usaha asing yang menyelenggarakan 

aktivitas finansialnya di Indonesia. 
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Sedangkan, didasari Badan Standarisasi Nasional, ukuran perusahaan dibagi 

jadi tiga tipe, yakni: 

a. Perusahaan besar. Perusahaan besar ialah yang kekayaan bersihnya 

melebihi nilaian Rp. 10 Milyar terikut tanah serta bangunan. Mempunyai 

hasil penjualannya melebihi nilaian Rp. 50 Milyar/tahun. 

b. Perusahaan menengah. Perusahaan menengah ialah yang kekayaan 

bersihnya Rp. 1-10 Milyar terikut tanah serta bangunan. Mempunyai  

hasil penjualannya melebih nilaian Rp. 1 Milyar serta dibawah Rp. 50 

Milyar. 

c. Perusahaan kecil. Perusahaan kecil ialah yang kekayaan bersihnya 

optimalnya Rp. 200 Juta tiada terikut tanah serta bangunan pula 

mempunyai hasil penjualannya setidaknya Rp. 1 Milyar/tahun. 

 

Dari penjelasan tentang empat jenis perusahaan berdasarkan usaha mikro, 

kecil, menengah serta usaha besar, mampu disimpulkan bahwasanya PT. Unicom 

Muda Utama dikategorikan perusahaan menengah yang mempunyai penjualan 

tahunan melebihi 1 Milyar/tahun disertai kekayaan bersihnya bernilai Rp. 2,5 Milyar 

yang pula diperhitungkan dengan tanah serta bangunan yang merupakan ciri-ciri 

perusahaan menengah.  

 


