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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah Standar Profesional

Audit Intern dan Kode Etik Pemeriksa Intern pada PT. Suntory Garuda BU L

Kampar. Dipilihnya PT. Suntory Garuda BU L Kampar ini sebagai objek

penelitian antara lain disebabkan karena visi perusahaan yang pada tahun 2020

akan menjadi perusahaan yang go public dan menuju ke standar ISO yang berlaku

internasional.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana aktivitas

dari auditor internal dalam mempersiapkan pekerjaannya agar layak dan mampu

dalam pencapaian visi perusahaan yang telah ditentukan. Penelitian ini dilakukan

dengan menitikberatkan pada judul yang dipilih penulis.

3.2.Gambaran Umum Perusahaan

3.2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Suntory Garuda (BU L) Garuda Food Kampar ini merupakan salah

satu perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur dalam pembuatan produk

Garuda Food special Jelly Division. Perusahaan ini merupakan satu dari tiga belas

perusahaan Garuda Food yang tersebar di seluruh Indonesia. Dimulai dari BU A

yang berada di Kletek Jawa Tengah sampai dengan BU M yang berada di

Banjarmasin Kaltim. Sedangkan PT. Suntory Beverage Garuda ini merupakan BU

L yang berada di Riau.PT. Suntory Beverage Garuda ini didirikan pada hari senin,
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tanggal 14 juli 2006 dihadapan akte notaris Usman Ali SH. Pendirian dengan

nomor kontraktor 6532-OK Cabang Kampar-Riau.

3.2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi PT. Suntory Garuda (BU L) Garuda Food Kampar

sebagai gambaran pendelegasian wewenang, dimana setiap karyawan dalam

melaksanakan kegiatannya mengenal satu pimpinan yang dibawahinya. Berikut

ini akan diuraikan tugas dan tanggung jawab serta wewenang masing-masing

bagian dalam struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut :

Kadept
Teknik

(Robertus P)

Head Of BU L
(A.Zakaria)

Kadept
FA

(Titik W)

Kadept
Pembelian

(Fetri G)

Kadept
QC

(Raskarina)
teknik

Kadept
PPIC

(Rizal A)

GTL Utility

GTL Maintenance

GTL Project

GTL GSP

Staf FA

Staf Procurement

Staf GFG

Staf GMT

Staf QC GMT

Staf QC Laboratorium

Staf QC GFG

Staf QC Packing

Staf QC produksi
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Sebagaimana layaknya sebuah organisasi atau perusahaan, untuk

menjalankan kegiatannya harus digariskan dalam satu tugas dan wewenang.

Untuk menggambarkan tugas dan wewenang serta mengefektifkan kegiatan

operasional diperlukan struktur organisasi yang dibuat sesuai dengan kebutuhan

menejemen perusahaan.Dalam pembangunan dan pengelola suatu perusahaan

diperlukan struktur organisasi yang baik dan personil yang memadai. Kedua aspek

menejemen ini akan sangat menentukan keberhasilan perkembangan suatu

perusahaan. Untuk memperoleh kelengkapan personil yang memadai, baik dalam

jumlah maupun kualifikasi diperlukan adanya rencana pengadaan tenaga kerja

yang berkualitas.

Kadept
Eprd

(Ginting)

Kadept
PDCA

(Hamdani)

Kadept
Produksi

(Shalhan M)
teknik

Kadept
HRS

(Brahm)

Staf Eprd

Staf HRS

Staf Produksi

Staf PDCA
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Bentuk organisasi yang ada pada PT. Suntory Garuda (BU L) Garuda

Food Kampar dalam menjalankan usahanya perusahaan membagi tugas dan

tanggung jawab kedalam bentuk departemen-departemen. Dimana masing-masing

departemen terdiri dari beberapa bagian sedangkan masing-masing departemen

dikepalai oleh seorang Kadept (Kepala Departemen).

Susunan struktur kepengurusan serta tugas dan wewenang dalam PT.

Suntory Garuda (BU L) Garuda Food Kampar adalah sebagai berikut :

a. HO (Head Of BU L)

HO perusahaan berwenang untuk menetapkan keseluruhan kebijakan yang

ada dalam perusahaan yaitu :

1. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan.

2. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan departemen-departemen

yang ada.

3. Mengambil keputusan dengan segera dalam kondisi perusahaan yang

memungkinkan.

4. Mengawasi secara keseluruhan aktivitas perusahaan sehubungan masalah

administrasi dan umum serta masalah kepegawaian.

5. Melakukan pendelegasian tugas sesuai dengan kebutuhan  administrasi

dan umum serta masalah kepegawaian.

6. Mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan perusahaan.

b. Kadept (Kepala Departemen) Teknik

1. Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan teknik mesin

dan peralatan lainnya.
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2. Mengkoordinir kinerja Pengawas-pengawas teknik.

Dengan dibantu oleh beberapa bagian teknik :

2.1 Teknik Maintenance.

2.2 Teknik Utility

2.3 Teknik Project

2.4 Teknik GSP (Gudang Sparepart)

c. Kadept (Kepala Departemen) Procurement / Pembelian

1. Mengkoordinir kinerja staf pembelian dalam menjalankan tugas pembelian

dan pengadaan barang-barang kebutuhan perusahaan.

2. Memberikan kebijakan-kebijakan tentang pembelian barang.

d. Kadept (Kepala Departemen) FA / Keuangan

Mengkoordinir kinerja staf  accounting dalam pelaksanaan kegiatan keuangan

perusahaan.

e. Kadept (Kepala Departemen) PPIC / Gudang

Mengkoordinir kinerja staf GMT dan GFG dalam mengawasi dan

menjalankan tugas pergudangan perusahaan, baik bahan-bahan baku produksi

maupun barang jadi perusahaan.

f. Kadept (Kepala Departemen) QC / Quality Control

Mengkoordinir kinerja staf QC (Produksi, packing, Laboratorium, GMT,

GFG) dalam membantu kerja staf gudang sebelum produk untuk dipasarkan.

g. Kadept (Kepala Departemen) Eprd (Formula)

Mengkoordinir kinerja staf Eprd (Formula) dalam memformulasi produk

sebelum diproduksi.
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h. Kadept (Kepala Departemen) Plan Do Check Action (PDCA)

Mengkoordinir kinerja staf PDCA dalam melakukan petroli dan audit 5R

i. Kadept (Kepala Departemen) HRS

Mengkoordinir kinerja staf HRS dalam pelaksanaan ketatapegawaian

j. Kadept (Kepala Departemen) Produksi

Mengkoordinir kinerja staf produksi untuk menjalankan proses produksi

secara baik guna tercapainya tujuan perusahaan.

3.2.3 Aktivitas Perusahaan

Sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh perusahaan, maka maksud dan

tujuan perusahaan ini adalah :

a. Menjalankan perusahaan manufaktur, PT L ini merupakan salah satu

cabang dari Garuda Food yang khusus memproduksi minuman gelas

berupa, okky jelly drink dan koko drink untuk pasaran wilayah Sumatera

dan sekitarnya.

b. Menjalankan usaha dari produksi hingga pemasaran produk, baik untuk

dalam dan luar negeri.

c. Bekerja sama dalam pembuatan produk mountea untuk pasaran Sumatera

dan sekitarnya.


