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BAB II

DESKRIPSI PT. TRI LOGISTIC PEKANBARU

A. Sejarah Berdirinya PT. Tri Logistics Pekanbaru

Perusahaan PT. Tri Logistics merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang jasa penitipan (wadi’ah) yang didirikan pada tahun 2000 oleh Ibu

Delly Asmara. Lokasi perusahaan beralamat di jalan Kh. Ahmad Dahlan

No.48 Pekanbaru.

Perusahaan ini awalnya CV yang hanya berdiri sendiri atau berdiri

tunggal di pekanbaru, yang dimana memiliki beberapa 4 karyawan, dan

memiliki beberapa kendaraan yaitu 1 unit motor, 1 unit pickup. Dengan modal

awal lebih kurang Rp. 150 juta. Pengiriman barangpun terbatas hanya

wilayah-wilayah tertentu.

Perusahaan ini berkembang sekarang memiliki 10 karyawan. Dulunya

hanya memiliki 1 unit motor, dan 1 unit pickup. Sekarang 3 unit motor, 1 unit

pickup, 2 unit mobil box. Pengiriman barang sekarang sudah seluruh

Indonesia.

Perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan lainnya salah satunya

perusahan First Logistics di Jakarta. Perusahaan Tri Logistics ini hanya ada di

pekanbaru.

Seiring berjalannya waktu perusahaan ini semakin besar  dan

mempunyai agen-agen sendiri untuk mengirimkan barangnya ke konsumen.

Usaha ini berawal dari hal yang kecil. Dan dari hal yang kecil inilah kemudian
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membentuk PT yang diberi nama PT. Tri Logistics yang berlokasi di Jalan

KH. Ahmad Dahlan No. 48 Keluruhan  Sukajadi Kecamatan Sukajadi

Pekanbaru.

Harga yang diterapkan kepada pelanggan relative murah, sehinngga

banyak pelanggan yang mengirimkan barangnya kepada perusahaan ini. Harga

merupakan persaingan yang ketat di dalam usaha.Pendapatan perusahaan ini

semakin meningkat dari tahun ketahun, pelanggan yang banyak membuat

perusahaan ini cepat berkembang.

Pengiriman barang sudah sampai keseluruh Indonesia.  Bekerjasama

dengan semua via. Yaitu via darat, laut, dan udara. Setiap distribusi

pengiriman barang memerlukan transportasi.1 Biaya transportasi beberapa

pengiriman barang dapat melibihi biaya produksinya. Bentuk transportasi

yang tidak efisien dapat menghasilkan biaya yang lebih tinggi dan keuntungan

lebih rendah bagi perusahaan. Untuk setiap bentuk transportasi, perusahaan

harus memperkirakan waktu, biaya dan kemampuannya. Penaksiran ini

memberikan pilihan pada perusahaan untuk memilih metode transportasi yang

optimal. Bentuk yang paling umum dari transportasi yang digunakan dalam

distribusi pengiriman barang dijelaskan sebagai berikut:

1 Delly Asmara (Pimpinan PT. Tri Logistics), wawancara, di jalan KH. Ahmad Dahlan
Pekanbaru, 25 Maret 2013.
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a. Truk

Truk secara umum digunakan sebagai alat angkutan karena mereka

dapat mencapai setiap tujuan didarat. Mereka biasanya dapat mengangkut

dengan cepat dan dapat berhenti beberapa kali.

b. Kereta Api

Kereta api biasanya digunakan untuk produk yang berat,

khususnya ketika pengiriman dan penerima berada dekat dengan stasiun

kereta api. Sebagai contoh, kareta api umum digunakan untu mengangkut

batu bara ke stasiun tenaga listrik.

c. Udara

Pengangkutan dengan menggunakan pesawat udara dapat lebih

cepat dan lebih murah untuk barang-barang yang ringan seperti computer

chip dan perhiasan.

d. Air / Laut

Untuk beberapa pantai atau lokasi, angkutan melalui air dapat

dipertimbangkan. Pelayaran diperlukan dalam perdagangan internasional

untuk beberapa barang seperti mobil. Transportasi air biasanya dilakukan

untuk mengangkut produk dalam jumlah yang besar.2

2 ibid
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B. Visi, Misi PT. Tri Logistics Pekanbaru

1. Visi PT. Tri Logistics Pekanbaru

Visi perusahaan adalah pandangan jauh ke depan kemana

perusahaan itu akan dibawa. Dengan visi perusahaan maka pemikiran akan

terfokus dan akan berusaha mewujudkan visi perusahaan itu. Dengan visi

itu bisa melihat masa depan perusahaan yang jelas dan dapat di percaya

serta bisa memacu semangat kerja seluruh karyawan. Visi perusahaan ini

ialah :

a. Menjadikan perusahaannya lebih besar dan maju

b. Mengembangkan usaha dengan menbagun jaringan diluar kota

c. Mengembangkan jaringan sampai keluar negeri.

2. Misi PT. Tri Logistics Pekanbaru

Misi perusahaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan

untuk mewujudkan visi perusahaan. Dengan merumuskan visi perusahaan

maka segala kegiata dan usaha terkontrol. Akan tetapi misi perusahaan

harus dibuat sejelas mungkin agar tidak membingungkan selain itu misi

perusahaan tidak bpleh lepas dari visi perusahaan sehingga kegiatan bisa

terpusat. Ada beberapa misi perusahaan yang akan dilaksanakan PT Tri

Logistics Pekanbaru untuk mewujudkan misi perusahaan. Misi tersebut

adalah :

a. Menambah modal usaha

b. Menjaring konsumen sebanyak-banyaknya
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c. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi para pelanggan

d. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan perusahaan-perusahaan

yang mengirimkan barangnya ke perusahaan tersebut.

C. Tujuan PT. Tri Logistics Pekanbaru

a. Terus maju dan bertahan dimakan zaman.

b. Membangun jaringan di seluruh Indonesia.

c. Membangun jaringan seluruh Negeri.

d. Memberikan pelayanan yang memuaskan.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan salah satu bagian

organisasi internal yang penting dan merupakan salah satu fungsi dari

manajemen perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi adalah wadah untuk

menghubungkan komunikasi antara bagian satu dengan bagian lainnya baik

secara vertikal maupun secara horizontal mengenai pekerjaan masing-masing

bagian demi tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan.

Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi yang

tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan maka pencapian

tujuan perusahan akan lebih terarah. Fungsi struktur dalam sebuah organisasi

adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia yang menjadi

anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus ia kerjakan,

berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa, sehingga proses
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kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat terwujud sesuai dengan

perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, karena struktur

organisasi perusahaan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan itu

sendiri, kemampuan dari setiap karyawan dalam perusahaan, dan

kebijaksanaan dari sudut manajemen perusahaan. Selainitu, dengan

strukturorganisasi yang jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai

dimana wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya struktur organisasi dapat diperoleh

gambaran mengenai susunan organisasi, uraian pekerjaan dari setiap bagian-

bagian yang ada dalam perusahaan serta system koordinasi antara bagian

sehingga aktivitasnya dapat dilakukan dengan baik dan benar.

STRUKTUR ORGANISASI PT.TRILOGISTIK PEKANBARU
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Struktur Organisasi PT. Tri Logistik Pekanbaru dapat diketahui tugas

dari masing-masing bagian dalam organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur adalah orang yang mendirikan perusahaan. Tugas

Direktur adalah sebagai berikut :

a. Membuat dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan

kegiatan perusahaan.

b. Menerima laporan penjualan roti.

c. Menerima laporan kas.

2. Manajer Operasional

Manajer operasional merupakan orang yang bertugas memimpin

kegiatan harian pabrik, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan

operasional pabrik.

Tugas manajer operasional adalah sebagai berikut :

a. Membantu pimpinan dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan

operasional perusahaan

b. Bertanggungjawab atas segala dokumen yang berhubungan dengan

arus barang masuk dan keluar barang di gudang

c. Melakukan pemesanan bahan baku dan mengawasi ketersediaan bahan

baku di pabrik

d. Memberi pengarahan, membina dan mengawasi kegiatan karyawan

yang ada di pabrik

e. Mengupayakan agar tingkat produktivitas dapat sesuai dengan target
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3. Bagian Keuangan

Adm keuangan dan penjualan merupakan orang yang bertanggung

jawab terhadap administrasi keuangan dan penjualan pada pabrik.

Ada pun tugas dari kepala bagian Adm keuangan dan penjualan

adalah sebagai berikut :

a. Membuat laporan keuangan pabrik

b. Menerima laporan penjualan dari kasir

c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran pabrik

4. Bagian Administrasi

Usaha dan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan

kebijaksanaan untuk mencapai tujuan.

5. Karyawan / Staff

Orang yang bekerja pada suatu lembaga (kantor perusahaan) yang

dapa gaji (upah).3

Tabel 2.1. Nama-Nama Karyawan

NAMA PENDIDIKAN JABATAN
Nomi Kelatri SI Bagian Keuangan
Yon SMA Kepala operasional
Icha SMA Bagian ADM
Jack SMA Staff/ karyawan
Pardi SMA Staff/ karyawan
Ardi SMA Staff/ karyawan
Riduan SMA Staff/ karyawan
Rio SMA Staff/ karyawan
Sandika SMA Staff/ karyawan
Yuda SMA Staff/ karyawan

Sumber : Data Karyawan PT. Tri Logistics

3 ibid
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D. Aktivitas Perusahaan

Perusahaan PT. Tri Logistics merupakan perusahaan yang bergerak

dibidang jasa titipan barang. Dalam aktivitasnya perusahaan ini mengirimkan

barangnya kepada konsumen/pelnggan. Dalam menjalankan opersional 1 hari

3-4 kali pengiriman barang.

Pengiriman barang ini dilakukan dari hri senin-sabtu dengan jam

kerja mulai jam 8.00-17.00 WIB. Kegiatan karyawan setiap harinya, yaitu :

1. Menjemput Barang Ke Bandara

2. Menjemput keagen-agen yang telah bekerja sama dengan perusahaan.

3. Mengantarkan barang ke konsumen/pelanggan.

Konsumen/pelanggan dapat mengambil barangnya secara langsung

diperusahaan tersebut yang meliputi seluruh Indonesia, yang mempunyai

agen-agen yang telah bekerja sama dengan prusahaan tersebut.4

4 Yon (karyawan), wawancara, dijalan KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru, 25 Maret 2013


