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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Berdirinya PT. Klinik Property Syahbudin 

Perumahan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus 

segera dipenuhi untuk tempat tinggal. PT. Klinik Property Syahbudin 

Pekanbaru memanfaatkan prospek tersebut dengan membuat perumahan 

dengan tipe tertentu. 

Salah satu perusahaan jasa swasta yang bergerak dibidang properti 

yaitu perusahaan jasa. PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru, yang 

berkantor dijalan Adi Sucipto No. 171/01 kelurahan Sidomulyo Timur 

kecamatan Marpoyan Damai - Pekanbaru.
12

 

PT. Klinik Properti Syahbudin adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang Developer perumahan, interior dan eksterior. PT. Klinik 

Properti Syahbudin hadir dengan membawa inovasi dan kreatifitas tinggi 

dalam mengembangakan proyek perumahan di Pekanbaru. Ditangani oleh 

team yang profesional dan berjiwa muda membawa atmosfer bisnis yang baik 

serta menampilkan design perumahan dan interior bergaya khas Andalusia. 

Kerja sama untuk menangani House Ownership Program dengan beberapa 

Perusahaan Besar di Pekanbaru. 

HOP (House Ownership Program) adalah satu sistem pembelian 

rumah yang diusung oleh PT. Klinik Properti Syahbudin yang bekerja sama 

                                                             
12 Dokumentasi PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru, h. 2  
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dengan suatu Instansi Tertentu untuk memenuhi kebutuhan akan rumah 

karyawan atau team kerja. Sebelumnya PT. Klinik Properti telah menjalin 

kerjasama dengan beberapa perusahaan besar, seperti PT. RS Awal Bros 

Pekanbaru, PT. RS Eka Hospital Pekanbaru, PT. Astra Honda Motor 

Pekanbaru dan PT. Kahatex Bandung.  

Jenis-jenis produk perumahan yang ditawarkan PT. Klinik Property 

Syahbudin Pekanbaru :
13

 

1. SITE KELILING TYPE 45/LT  120 

Lokasi : Jl. Keliling, bukit barisan  

2. SITE MELATI I TYPE 45/LT  112 

Lokasi : Jl. Melati, panam  

3. SITE ANDALUS RESIDENCE MELATI TYPE 45/LT  112 

Lokasi : Jl. Melati, panam 

4. SITE TURGANDA I & II TYPE 36/LT  108 

Lokasi : Jl. Turganda, parit indah 

B. Visi dan Misi  

Setiap perusahaan terutama perusahaan develover mempunyai tujuan 

selain untuk meningkatkan nilai/laba perusahaan, juga bertujuan untuk 

meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, terutama masyarakat daerah 

agar menjadi gerakan ekonomi demi terwujudnya pemerataan ekonomi 

Nasional. 

                                                             
13  Ibid., h. 4 
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Disamping tujuan diatas, perusahaan ini memiliki visi, misi dan tujuan 

tersendiri bagi perusahaan. Adapun Visi dan Misi pendirian PT. Klinik 

Property Syahbudin Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Visi 

A Classy & Affordable Housing Solution with Growing Future 

Investment : Solusi Kebutuhan Perumahan Bagi Masyarakat Yang 

Terjangkau, Berkualitas dan Investasi yang terus  Meningkat 

2. Misi 

Bersama PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru , akan memudahkan 

Konsumen untuk memiliki Rumah Idaman dengan House Ownership 

Program (HOP). PT Klinik Properti Syahbudin menjadi salah satu 

developer yang memberikan program : 
14

 

a. Mekanisme penjualan yang menarik 

b. Design dan kualitas bangunan terbaik  

c. Harga lebih murah 

d. Proses lebih mudah 

C. Stuktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara 

sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara 

vertikal maupun horizontal, serta memberikan gambaran tentang satuan-

satuan dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang 

ada untuk membantu bagi pemimpin atau pun ketua umum dalam 

                                                             
14 Ibid,, h. 5  
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mengidentifikasi,  mengkoordinir, tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi 

yang ada dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai 

hubungan yang mapan diantara komponen-komponen atau bagian-bagian dari 

organisasi.
15

 

Adapun manfaat dari struktur organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Para pekerja akan dapat dengan cepat mengetahui kepada siapa 

pekerjaan itu harus diserahkan secara administrasi  

2. Para pekerja akan senang dan cepat dapat menjawab setiap pertanyaan 

yang datang dari pihak luar mengenai perusahaan tersebut. 

3. Para pekerja dengan cepat mengetahui setiap pimpinan yang ada dalam 

perusahaan mulai dari Top manajer, Middle Manajer dan Lower 

Manager atau Supervisor 

4. Unsur pimpinan dapat dengan mudah melihat bagaimana bawahan 

bekerja untuk kepentingan perusahaan, dan dapat dengan segera 

diketahui letak kelemahanya. 

Kemudian bentuk-bentuk organisasi dapat dibedakan atas: 

1. Organisasi garis, yaitu adanya garis bersama kekuasaan dan tanggung 

jawab. Bercabang pada tiap tingkatan mulai dari direktur sampai kepada 

buruh  

2. Organisasi fungsional, disini pimpinan tidak mempunyai bawahan yang 

jelas sebab setiap atasan berwenang memberikan komando kepada 

setiap bawahan, sepanjang ada hubunganya dengan fungsi atasan. 
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3. Organisasi garis dan staff, dimana terdapat satu atau lebih staff. Staff 

adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya melihat 

dan memberikan saran-saran pada pimpinan organisasi. 

PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru sebagai organisasi atau 

badan usaha yang dalam operasionalnya maupun pencapaian tujuannya juga 

mempunyai suatu struktur orgaisasi. adapun struktur organisasinya sebgaai 

berikut :
16

 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi Perusahaan 

PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru 
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Dari struktur organisasi PT. Klinik Property Syahbudin diatas dapat 

diketahui bahwa jenis organisasi yang digunakan pada perusahaan ini adalah 

lini/garis, dimana garis dan tanggung jawab kekuasaan dihubungkan secara 

vertikal dari atas ke bawah. 

Tugas masing-masing bagian yang terganbar dalam struktur organisasi 

terseut sebagai berikut : 

1. Commisioner/ Komisaris 

Komisaris berkedudukan sebagai pemilik perusahaan atau orang-

orang yang diangkat untuk mewakili Pemilik perusahaan. Kepemilikan 

para komisaris diaktualisasikan melalui penguasaan atas modal atau saham 

diperusahaan tersebut.
17

 

Tugas dan wewenang komisaris, sebagai berikut : 

a. Mengenai fungsi perusahaan terhadap jalannya roda perusahaan. 

b. Mengesahkan sistem dan prosedur hubungan kerja antara direksi, 

manejer dan sebagainya. 

c. Mengangkat dan memberhentikan direksi. 

2. Direktur 

Direktur adalah orang yang diangkat oleh Dewan Komisaris untuk 

melaksanakan operasional perusahaan sehari-hari. Dengan kata lain fungsi 

manajemen perusahaan dikendalikan langsung oleh Direktur yang suatu 

saat harus bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Direktur ini juga 

memiliki tugas untuk mewakili perusahaan terhadap pihak luar.  

                                                             
17 Ibid, h. 8 
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3. Finance 

Tugas-tugasnya adalah sebagai berikut :
18

 

a. Memiliki wewenang untuk mengelola hal-hal yang berkaitan dengan 

keuangan dan istrumen-instrumen yang bisa disamakan dengan kas. 

b. Menerima laporan-laporan yang berupa catatan, dokumen-dokumen 

dan hal-hal yang pentng lainnya sehubungan dengan pembelian 

barang, utang dagang, penjualan dan lain-lain. 

c. Mengawasi penggunaan dana perusahaan seefisien dan seefektif 

mungkin. 

d. Mengadakan catatan sehubungan dengan transaksi keuangan 

perusahaan. 

e. Mengadakan pengecekan terhadap persediaan atau stok barang, kartu 

piutang dan buku penjualan. 

f. Mengadakan klasifikasi biaya dan membebankan biaya-biaya tersebut 

ke rekening masing-masing. 

g. Membuat laporan mengenai analisis evaluasi dan intrepetasi terhadap 

kegiatan yang dilakukan selama akhir tahun. 

h. Menyusun laporan keuangan setiap akhir periode akuntansi. 

4. Logistik 

Tugas-tugasnya adalah, sebagai berikut : 

a. Penyediaan bahan-bahan dan kebutuhan alat-alat berat. 

b. Menyelanggarakan pembayaran dan penerimaan melalui kas/Bank. 
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 Sri Novita (ADM Keuangan PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru), Wawancara , 

09 Juni 2016. 
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c. Membuat buku harian, buku kas, bon pengeluaran intern dan 

membukukan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas. 

D. Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru dimulai dari 

membangun rumah/perumahan sampai mendistribusikan kepada konsumen. 

Dalam usahanya sehari-hari PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru 

mempunyai kegiatan usaha utama yaitu sebagai perusahan Developer yang 

melakukan usaha-usaha dalam pengelolaan kawasan perumahan didaerah 

Pekanbaru dengan berbagai tipe perumahan yaitu tipe 36 dan 45.
19

 

PT. Klinik Property Syahbudin Pekanbaru merupakan salah satu 

perusahaan pemasaran yang memsberi kontribusi dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan sebuah tempat tinggal. Semua ini tidak terlepas 

dari bantuan dan kerja sama dari semua pihak, baik dari mitra kerja maupun 

penggalangan dana. 
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