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BAB IV 

GAMBARAN TENTANG PERUSAHAAN 

4.1 Profil Perusahaan 

PT. Multiguna Precast Mandiri beridiri sejak Februari 2007 dengan nama 

perusahaan UD Multiguna. UD Multiguna merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang pengolahan berbagai macam produk olahan beton yang 

berada di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 17 Rimbo Panjang. 

Pada tanggal 1 Juni 2010, UD Multiguna berganti nama menjadi PT. 

Mutiguna Precast Mandiri, sebagai jawaban atas tingginya permintaan olahan 

beton wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. PT Multiguna Precast Mandiri 

didirikan tidak hanya untuk memenuhi permintaan tapi juga menjadi salah satu 

penyedia olahan beton yang profesional dengan komitmen menjaga mutu dan 

memberikan pelayanan prima kepadda seluruh konsumen.  

4.2 Visi dan Misi PT Multiguna Precast Mandiri 

4.2.1 Visi PT Multiguna Precast Mandiri 

Menjadi salah satu perusahaan terkemuka dibidang penyedia barang dan 

jasa konstruksi yang memenuhi permintaan pelanggan, stakeholder, dan 

karyawan mealui peningkatan sumber daya, ilmu pengetahuan dan kepedulian 

terhadap perkembangan keinginan konsumen. 

4.2.2 Misi PT Multiguna Precast Mandiri 

Yang menjadi misi dari perusahaan PT Multiguna Precast Mandiri 

Rimbo Panjang adalah : 

a. Meningkatkan nilai perusahaan bagi stakeholder. 
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b. Memenuhi keinginan dan harapan konsumen. 

c. Menciptakan sistem yanng efektif dan efesien dalam meningkatkan daya 

saing perusahaan. 

d. Menciptakan lingkungan kerja yang aman serta meningkatkan 

kesejahteraan dan kesempatan pengembangan karyawan. 

e. Membangun hubungan kemitraan yang setara dengan perusahaan sejenis. 

4.3 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan manajemen 

perusahaan, sebagai gambaran umum jalannya alur wewenang dan tanggung 

jawab serta pengendallian perusahaan. Struktur organisasi merupakan keranngka 

hubungan organisasi yang didalamnya terdapat tugas, wewenang, dan tanggung 

jawab masing-masing yang mempunyai hubungan dalam beberapa kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Setiap organisasi haruslah membuat sesuatu sistem 

organisasi yanng baik agar pelaksana didalamnya dapat mengetahui jelas tugas 

dan wewenang. Organisasi adalah kekuasaan untuk memerintah oorang lain 

guna melaksanakan atau tidak menggunakan suatu kegiatan. 

Wewenang merupakan kunci bagian bagi tugas-tugas manajerial dan 

merupakan dasar tanggung jawab,  kesatuan inilah mempersatukan organisasi 

perusahaan. Sedangkan tanggung jawab timbul dalam hubungan antara atasan 

dengan bawahan, dimana bawahan menerima kewajiban untuk melaksanakan 

tugas yang diberikan oleh atasannya. 

Struktur organisasi PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang dapat 

dilihat pada Gambar 4.1 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT Multiguna Precast Mandiri  Rimbo     

Panjang  
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Sumber : PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang 

4.4 Uraian Tugas, Bagian/Unit Kerja 

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang dari masing-masing bagian 

pada PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang adalah : 

1. Pimpinan 

Pemilik dan sebagai pemimpin, memberikan motivasi, semangat, 

pembinaan, pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua karyawan 

supaya terbentuknya kerja sama yang efisien dalam team dan tercapainya 

tujuan kerja. 

2. Bagian Penjualan 

Pimpinan 

Martias SE, MM 

 

Bagian Distribusi 

Ibrahhim 

Kabag Produksi 

Riski Prianto 

Administrasi 

Eka Kafri 

Bagian Penjualan 

Suryo Wibowo 
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Berperan sebagai mmemasarkan barang yang telah diproduksi kepada 

konsumen. 

3. Administrasi Keuangan 

Wewenang memegang peran terhadap keuangan perusahaan dan 

pembelian bahan. 

4. Kabag Produksi 

Penanggsung jawab secara keseluruhan pada pabrik dan barang yang di 

produksi. 

5. Bagian Distribusi 

Berperan sebagai pengadaan barang dan jasa, pegiriman barang produksi 

kepada konsumen dan sebagai bagian yang mengatur keluar masuknya 

barang kedalam perusahaan. 

4.5 Proses Produksi Produk Tiang Pancang 

Berikut langkah-langkah proses produksi Tiang Pancang : 

1. Membuat tulang beton sesuai dengan ukuran. 

2. Mengelas kedua ujung tulang beton dengan plat yang telah tersediakan. 

3. Membersihkan cetakan tiang pancang dan memasag mal cetakan. 

4. Meletakan tulang beton kedalam cetakan yang sudah tersedia. 

5. Mengisi cetakan dengan semen cor yang terdapat pada mobil molen proses 

yang telah disiapkan diawal proses produksi kemudian memadatkan dan 

meratakan semen cor pada cetakan agar hasil dari produk rata. 

6. Memberi besi pegangan pada cetakan untuk proses pengangkatan. 
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7. Setelah semen dalam cetakan kering selanjutnya yaitu proses pengangkatan 

produk tiang pancang dari cetakan. 

8. Pengangkatan tiang pancang menggunakan alat pengangkat yang dikaitkan 

pada besi yang sudah dibuat pada beton kemudian ditarik menggunakan 

sejenis alat berat dan kemudian tiang pancang diletakkan ditempat 

penyimpanan. 

 


