
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Sejahtera Panca Jaya Pekanbaru adalah perusahaan swasta yang didirikan pada

tanggal 2 Januari 2001, yang berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai No. 129 Pekanbaru.

Perusahaan ini bergerak dibidang jasa industri vulkanisir ban, yang bahan bakunya

memanfaatkan ban bekas. Secara hukum PT. Sejahtera Panca Jaya Pekanbaru sudah mendapat

izin dari pemerintah seperti izin industri, izin perdagangan, izin dampak lingkungan, izin

gangguan dan izin tempat usaha.

Segi pemasaran PT. Sejahtera Panca Jaya Pekanbaru meliputi Pekanbaru dan sekitarnya,

Medan dan sekitarnya, Padang dan sekitarnya yang pendistribusiannya langsung kegudang-

gudang distributor, dimana sistem penjualan dilakukan secara tunai dan kredit. Sedangkan modal

PT. Sejahtera Panca Jaya Pekanbaru diperoleh dari modal sendiri dan pemilik saham

menanamkan modalnya yang terbesar adalah Thamrin yang sekaligus menjabat sebagai direktur.

B. Struktur Organisasi

Stuktur organisasi merupakan suatu bagan yang menagambarkan secara sistematis

hubungan kerjasama dari setiap orang dalam suatu organisasi. Bagan organisasi mutlak dibuat

dan di informasikan secara jelas kepada semua karyawan, karena dengan struktur ini dapat

diketahui garis wewenang dan tanggung jawab yang membantu menjelaskan arti dari bermacam-

macam unit organisasi, sehingga tujuan yang diharapkan oleh perusahaan dapat tercapai.

PT. Sejahtera Panca Jaya memiliki struktur organisasi yang berbentuk organisasi garis (line

organization) yang terlihat pada gambar II.1. Struktur organisasi lini ini biasanya digunakan oleh



perusahaan-perusahaan kecil dimana pendelegasian wewenang dilakukan secara vertikal melalui

garis wewenang dari segi atas pada bawahannya dan pelaporan tanggung jawab dari bawahan

kepada atasannya juga dilakukan melalui garis pendek.



Gambar II.1 Struktur Organisasi PT. Sejahtera Panca Jaya Pekanbaru
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Berikut ini uraian dari bagian dalam struktur organisasi PT. Sejahtera Panca Jaya

Pekanbaru:

1. Direktur

Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. Menjalankan perusahaan sesuai dengan hasil rapat umum pemegang saham (RUPS)

b. Mengawasi seluruh kegiatan perusahaan

c. Membuat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga

d. Menunjuk dan mengangkat wakil manajemen

e. Menetapkan kebijaksanaan kualitas serta sasaran mutu perusahaan

f. Bertanggungjawab terhadap seluruh masalah yang timbul diperusahaan

g. Menandatangani Surat, cek, giro bilyet

2. Wakil manajemen (asisten direktur)

merupakan bawahan dari direktur yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan perusahaan:

a. Mengesahkan dokumen instruksi kerja

b. Menetapkam dan memelihara sistem kualitas

c. Membantu direktur dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam hal koordinasi

3. Bagian personalia

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

a. Rekruitmen (mengumpulkan tenaga keda), seleksi dan promosi tenaga kerja

b. Pemindahan tenaga kerja

c. Pembinaan tenaga kerja

4. Bagian Produksi



Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

a. Mengawasi unit-unit produksi

b. Mengelola persediaan yang ada dipabrik dan gudang barang jadi

c. Bertanggungjawab terhadap perawatan alai produksi, untuk kelancaran proses produksi

d. Membuat laporan hasil produksi secara periodik

5. Bagian administrasi

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

a. Mengatur dan melaksanakan kegiatan administrasi perusahaan

b. Mengatur, menyusun dan memelihara absensi seluruh karyawan dan laporan-laporan

berkala

c. Mengurus dan melaksanakan pembayaran pajak, retribusi, telepon, fax, listrik, air PAM dan

lainnya

d. Mengkoordinir kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawan

6. Bagian keuangan

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

a. Mengkoordinasi kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan keuangan

b. Menyusun dan memelihara pembukuan, neraca dan laporan keuangan perusahaan

7. Bagian marketing

Tugas dan tanggung jawabnya meliputi:

a. Melakukan transaksi baik dengan agen-agen pemasaran maupun dengan pihak lainnya

b. Membuat laporan rencana penjualan



C. Aktivitas Perusahaan

PT. Sejahtera Panca Jaya Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan yang bergerak

dibidang industri, yaitu vulkanisisr ban, dengan aktivitas perusahaan yang lancar, diharapkan

dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien dalam mencapai hasil

usaha yang optimal.

Perusahaan ini memasok bahan baku melalui tiga supplier yang berasal dari Medan,

yaitu: CV. Persahabatan, CV. Sumatera Kartindo dan PT. Gemar Sukawati Indah. Setelah

dikirim lalu disimpan dalam gudang bahan baku tersebut diolah berdasarkan jumlah permintaan

pelanggan, kemudian perusahaan akan mengirim produk jadi (ban) tersebut melalui

pengangkutan milik perusahaan secara langsung kegudang-gudang distributor dan agen.

Perusahaan juga menerima pembelian ban secara langsung oleh konsumen.


