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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Profil Perusahaan

 PT. Sukses Perkasa Mandiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang distibutor rokok kawasan bebas Batam. PT. Sukses Perkasa Mandiri 

berlokasi di Jl. Raja Isa, Kawasan Executive Industrial Park Blok D1 No. 3, 

Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Provinsi Kepulauan Riau. PT. 

Sukses Perkasa Mandiri beroperasi pada hari Senin sampai dengan hari Jumat 

mulai pukul 08.00 - 17.00 WIB, dan pada hari Sabtu mulai pukul 08.00 - 13.00 

WIB. PT. Sukses Perkasa Mandiri berdiri sejak tahun 2014. Perusahaan ini 

didirikan berdasarkan Akta Notaris Dessy Farhani, S.H., pada tanggal 21 

Oktober 2014 ditetapkan di Kota Batam. Cakupan PT. Sukses Perkasa Mandiri 

yaitu pasar swalayan, toko, dan warung.  

Selain Kota Batam, PT. Sukses Perkasa Mandiri membuka cabang 

distributor di Bintan dan Karimun. Untuk menambah kinerja perusahaan, PT. 

Sukses Perkasa Mandiri menambah produk rokok yang akan di distributorkan 

serta menambah sales, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah perokok.  

Visi dan Misi Perusahaan 

A. Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan rokok kawasan bebas Batam yang besar dan memiliki

peran dominan dalam industri rokok kawasan bebas.

B. Misi Perusahaan

Menyediakan produk dengan kualitas bagus yang memenuhi standar sesuai

dengan rokok domestik lainnya.
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Tujuan Perusahaan  

PT. Sukses Perkasa Mandiri tidak hanya memiliki visi perusahaan yang 

ingin tercapai, namun juga memiliki tujuan yaitu : 

1. Untuk membuka lapangan pekerjaan 

2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

3. Meningkatkan volume penjualan 

4. Untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. 

B. Struktur Organisasi Perusahaan 

 Setiap perusahaan harus memiliki organisasi yang mencapai apa yang 

diinginkannya dengan cara seefisien mungkin. Oleh karena itu, dalam jangka 

panjang dimungkinkan untuk memastikan kemampuan suatu perusahaan untuk 

menghasilkan laba dalam periode tertentu sampai batas tertentu dalam hal 

penjualan, aset, dan ekuitas. Organisasi yang dibentuk oleh perusahaan untuk 

mempermudah setiap anggota dalam menjalankan tugasnya. Setiap tugas yang 

dikerjakan oleh anggota harus dilakukan pengawasan, pengawasan ini dilakukan 

agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan perusahaan. Dengan adanya 

pengawasan diharapkan setiap pekerja dapat melakukan dan menciptakan 

kepuasan konsumen dalam penyedian produk, sehingga produk yang ditawarkan 

akan mudah akan didapat konsumen. 

Setiap organisasi perusahaan dibuat dan diatur secara sistematis sesuai 

dengan kemampuan anggotanya. Komposisi organisasi yang disebut struktur 

organisasi adalah komponen dari hubungan kerja dan jenis pekerjaan yang 

dimiliki setiap anggota dalam bentuk kelompok untuk mencapai tujuan bersama 

yang diharapkan. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi suatu perusahaan dapat diartikan sebagai aliran multi-

level, yang mengandung komponen-komponen perusahaan. Struktur tersebut 

akan dengan jelas menggambarkan posisi, fungsi, hak dan kewajiban masing-

masing posisi di perusahaan.  

Diharapkan setiap bagian dari perusahaan akan berfungsi secara optimal, 

dan perusahaan akan bergerak secara efektif dan efisien. Dalam struktur 

perusahaan, ada beberapa divisi yang digolongkan dalam inti atau biasa disebut 

dengan kepemimpinan perusahaan. Ini terdiri dari dewan direksi, manajer dan 

kepala atau departemen. Kemudian dalam komposisi di bawah ini ada karyawan 

dan pekerja. 

Struktur organisasi ini diterapkan di PT. Sukses Perkasa Mandiri, 

meskipun perusahaan ini baru dan dengan jumlah karyawan yang sangat sedikit, 

perusahaan ini memiliki struktur organisasi yang digambarkan. Beberapa dari 
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jabatan yang ada dalam perusahaan akan dijabarkan berupa, yang menjadi tugas 

dan tanggung jawab setiap struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Direktur 

Pada PT. Sukses Perkasa Mandiri, yang menjabat dan menjalankan 

peran sebagai direktur yaitu Bapak Andre Siswanto. Yang memiliki tugas dan 

wewenang sebagai berikut : 

a. Memimpin dan mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari  

b. Menerima laporan setiap kerja anggotanya, yang dilaporkan dari masing-

masing divisi atau department yang ada dalam perusahaan 

c. Membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan dengan tujuan 

memajukan perusahaan 

d. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam 

mengoptimalkan tugas setiap anggotanya 

e. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas yang mengatasmakana 

perusahaan 

f. Berwenang atas pengambilan keputusan kecil dan besar yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan perusahaan 

2. Finance & Accounting 

Finance merupakan bagian keuangan dengan tugas dan tanggung jawab 

mengelola pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Sedangkan akutansi 

bertugas untuk memproses dan mengelola laporan keuangan dan mencatat 

transaksi dari perusahaan. Rincian secara terperinci mengenai tugas finance 

dan accounting ialah : 
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a. Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran keuangan perusahaan baik 

itu berupa kas kecil ataupun kas besar 

b. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan yang disetujui 

oleh penanggungjawab ataupun atasan 

c. Melakukan pembutuan atas segala bentuk transaksi yang terjadi baik 

berupa cash atau melalui bank 

d. Melakukan pencatatan terhadap pengeluaran dan penerimaan disetiap 

nominal yang masuk dan keluar 

e. Menginput data melalui sistem accurate yang tersedia dan otomatis 

f. Membuat pembukuan secara berkala terhadap barang yang masuk dan 

tersedia 

g. Melakukan pengarsipan terhadap segala jenis pencatatan, laporan dan slip 

transaksi 

h. Bertanggung jawab atas cek dan bilyet yang keluar 

3. Administrasi 

a. Memasukkan data penjualan untuk proses yang telah serta akan yang 

dilakukan 

b. Membuat laporan rutin secara berjangka yang telah ditentukan mengenai 

persediaan dari jumlah stabilisasi 

c. Faktur dan menerima faktur pembayaran untuk penjualan yang dilakukan 

d. Periksa daftar kehadiran staf dan evaluasi gaji untuk karyawan 

e. Mengerjakan segenap tugas administrasi perusahaan 

f. Menggunakan sebuah sistem kerja yang dinamis dan berkoleris terhadap 

sesuatu hal yang ada dalam perusahaan. 
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4. Sales & Marketing 

Sales merupakan bagian dari perusahaan yang operasinya menjual, 

memastikan bahwa produk dan layanan dijual dengan harga yang 

direncanakan perusahaan dan diterima oleh konsumen. Sedangkan pemasaran 

adalah kegiatan implementasi strategis yang dilakukan dengan sistem. 

Sales dan marketing tidak bisa jalan sendiri. Bahkan tim sales akan 

hilang arah jika tim marketing tidak mampu menganalisis secara tepat 

kebutuhan dan budaya pasar yang jadi target produk. Selain hal-hal tersebut, 

selaku atau sebagia marketing maka wajib hukumnya mengutamakan 

keutamaan dari konsumen yang akan menjadi konsumer dari produk yang 

perusahaan tawarkan. 

5. Kepala Gudang 

Kepala gudang  menjadi pemimpin bagi semua staff gudang yang 

bertugas sebagai berikut : 

a. Melakukan sebuah tindakan pengawasan dan kontrol terhadap berbagai 

jenis barang masuk dan keluar sesuai dengan standarisasai operasional 

perusahaan 

b. Memperketat dalam melakukan sebuah pengecekan terhadap barang yang 

diterima berdasarkan standar operasional perusahaan 

c. Melakukan dari perencanaan yang matang, pengawasan dan laporan 

pergudangan 

d. Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan 

e. Melakukan pengawasan dari pekerjaan para staff gudang lainnya agar 

sesuai dengan standar kerja 
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f. Bertanggung jawab atas segala tindak tanduk yang terjadi pada bagian 

gudang 

 

6. Petugas Pengiriman Barang 

 Petugas pengiriman barang bertanggung jawab dalam mengatur pengiriman 

barang agar barang dapat terkirim tepat jumlah barang, tepat jenis barang, 

tepat tujuan dan tepat waktu. 

C. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Kegiatan operasional merupakan kegiatan dalam perusahaan dari proses 

produksi hingga pemasaran produk. Kegiatan operasional harus terstruktur agar 

mencapai target yang diinginkan perusahaan. Ini tidak hanya mengatur apa yang 

perlu dilakukan, tetapi juga mengatur waktu, tempat dan sumber daya manusia 

untuk menjalankan operasi. Kegiatan operasional harus berjalan secara harmonis 

sehingga kinerja tugas mencapai hasil yang optimal. 

PT. Sukses Perkasa Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan rokok. PT. Sukses Perkasa Mandiri sebagai distributor, melakukan 

aktivitas jual beli yang dilakukan dengan membeli produk dari pabrik dan dijual 

ke gorsir, toko, pasar, dan warung. PT. Sukses Perkasa Mandiri membeli produk 

dengan jumlah yang banyak kemudian dipasarkan kepada konsumen dengan 

tujuan mendapatkan keuntungan. 

Sistem perhitungan kerja di PT. Sukses Perkasa Mandiri adalah 30 hari, 

dimulai dari Hari Senin sampai Jumat pada pukul 08.00-16.00 WIB dan Hari 

Sabtu pada pukul 08.00-13.00 WIB. Karyawan mendapatkan hari libur pada 

Hari Minggu dan libur nasional sesuai dengan kalender. Aktivitas perusahaan 
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dimulai pada pagi hari, sales akan menawarkan produk yang akan dijual kepada 

konsumen, jika produk terjual maka kegiatan jual beli akan dilanjutkan ke tahap 

pembayaran secara tunai maupun dengan cara pembayaran berkala. Lama 

pembayaran berkala hanya satu (1) bulan, aturan ini sudah ditentukan oleh 

perusahaan. 
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