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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
A. Identitas Perusahaan  

PT.Inlogam Himalya merupakan sebuah usaha yang didirikan oleh 

bapak ABD.KADIR.R yang bergerak di bidang jual beli scrap (logam dan 

non logam) yang berlokasi di komp. Pasar Taman Bukit Golf Blok A/5 , B/5 

– B/6  kelurahan sungai panas , kecamatan Batam kota. PT.Inlogam 

Himalaya ini sudah berdiri sejak 2012 hingga sekarang perusahaan ini juga 

sudah menjalin kerja sama dengan peruasahaan luar negri dalam 

menjalankan usahanya. 

PT. Inlogam Himalya ini sudah memiliki 16 karyawan tetap yang 

bekerja di dalam perusahaannya dan perusahaan ini mempunyai letak yang 

cukup strategis di mana perusahaan ini terletak tempat padat penduduk. 

Sistem kerja dari perusahaan ini adalah mengumpulkan scrap baik itu logam 

maupun non-logam ditempat penampungan miilik perusahaan Inlogam 

Himalaya setelah itu menujual kembali scrap tersebut kepada pembeli lainya 

untuk dikelola. 

PT. Inlogam Himalaya menjual scrap mereka kepada pembeli asing 

maupu pembeli local tergantung dari jenis secrap itu sendiri kebanyakan 

scrap yang dijual oleh PT.Inlogam Himalaya pembeli asing adalah berjenis 

tembaga sedangkan yang berjebnis logam dijual kepada pembeli local. 
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B. Struktur Organisasi Perusahaan 

Di bawah ini adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. 

Inlogam Himalaya 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.1  struktur organiasasi PT.Inlogam Himalaya 

1. Job deskripsi direktur utama 

a. Meminpin jalanannya perusahaan  

b. Mengkoordinator seluruh pekerjaan dari karyawan di PT. Inlogam 

Himalaya 

c. Mengawasi kinerja karyawan saat bekerja 

d. Pengambil keputusan apabila terjadi sesuatu pada peruhaan 

e. Meningkatkan peforma perusahaan 

2. Job deskripsi staff accounting 

a. Membuat pembukuan keuangan kantor 

b. Membuat invoice/nota yang di tujukan pada pembeli atau penjual 

c. Membuat laporan keuangan yang akan ditujukan pada direktur 

d. Menginput data keungan kedalam sisstem milik perusahaan 
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e. Memeriksa dan melakukan penyesuaian dokumen yang berhubungan 

dengan keuangan  

3. Job deskripsi staff operasional  

a. Melakukan kegiatan operasional pada PT. Inlogam Himalaya 

b. Megoprasikan peralatan yang ada pada PT. Inlogam Himalaya 

c. Mengikuti prosedur kerja dilapangan 

C. Aktivitas kegiatan perusahaan 

Aktivitas perusahaan dimulai pada pukul 00.80 pagi hingga pukul 

17.00 sore dari hari senin-sabtu, yang mana kegiatan perusahaan ini  sudah 

berjalan seperti ini selama 7 tahun hingga sekarang, dan berikut ini 

kegiatan perusahaan PT. Inilogam Himalaya 

a. Melakukan pengumpulan scrap yang didapat dari customer  

b. Melakukan kegiatan eksport scrap pada client  

c. Memastikan bahwa barang yang dikirimkan sampai pada tujuan agar 

hubungan dengan client berjalan dengan baik 

d. Para staff melakukan pekerjaanya masing-masing  

e. Melakukan pengecekan pada dokumen apabila ada pengiriman scrap 

f. Membuat rincian pengeluaran baik itu keungan atau scrap yang akan 

ditujukan pada direktur. 
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