
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Identitas Perusahaan 

Dari kata Home industry bisa kita ketahui bahwa home berarti 

rumah dan industry berarti tempat di produksinya suatu barang, maka 

Home industry merupakan sebuah industri yang berjalan dalam 

memproduksi suatu barang dalam skala berukuran kecil. Baik dalam 

hal menyediakan produk yang sudah jadi dan/atau setengah jadi 

dan/atau dengan kata lain masih perlu melalui beberapa proses supaya 

menjadi barang yang jadi serta dalam hal menyediakan jasa. 

Home Industry Super Star Cmerupakan sebuah home industry 

yang telah berdiri sejak tahun 2006 dan sampai sekarang di tahun 

2018 masih berjalan. Lokasi Home Industry Super Star C berada di 

Kabupaten Meranti, Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan di Kelurahan 

Desa Tanjung peranap, Sungai Bengkuang. Berjarak tempuh kurang 

lebih 2 jam dari Kota Selatpanjang yang berlokasi di Kab. Kepulauan 

Meranti, Provinsi Riau dengan menggunakan Speed Boat. 

Jenis usahaHome Industry Super Star C merupakan home 

industry yang memproduksi tepung sagu. Home Industry Super Star C 

tersebut tidak termasuk sebuah  industri yang besar karena hanya 

terdiri dari seorang pelaku usaha yang menjalankan industri tersebut 

dalam rangka mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari, seorang supervisor yang memantau bagaimana karyawan dalam
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melakukan pekerjaannya dalam proses pembuatan tepung sagu, 

seorang HRD yang menghitung gaji karyawan yang bekerja untuk 

menghitung gaji karyawan dalam Home industry tersebut, serta 

beberapa karyawan yang memproduksi tepung sagu dengan bantuan 

mesin.  

B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan yang 

menunjukkan bagian ataupun jabatan yang terdapat dalam organisasi 

tersebut, tidak hanya organisasi memiliki sebuah struktur melainkan 

perusahaan maupun sebuah usaha. Sehingga bisa dikatakan bahwa 

dari kata struktur merupakan pembagian pekerjaan masing-masing 

orang didalam sebuah organisasi, perusahaan maupun usaha. Dengan 

adanya struktur tersebut dapat memperjelas apa saja pekerjaan 

masing-masing-orang sehingga dapat mencapat koordinasi yang baik 

dan tepat dalam menyelesaikan sebuah kegiatan.  

Struktur organisasi dalam Home Industry Super Star C 

merupakan sebuah struktur yang tidak rumit, karena hanya terdiri dari 

beberapa bagian serta tidak memiliki karyawan yang banyak.  

Berikut merupakan struktur Home Industry Super Star C ; 
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Berikut adalah deskripsi dari tugas dan kewajiban yang sudah di 

temukan berdasarkan struktur usaha di atas;  

1. Pemilik usaha : merupakan pemilik usaha Home Industry 

Super Star C dan memiliki wewenang untuk mengatur 

keseluruhan Home Industry Super Star C tersebut.  

2. HRD : berwenang dalam hal menghitung upah dengan 

berdasarkan pada laporan yang diberikan oleh supervisor. 

3. Supervisor : berwenang dalam mengawasi perkembangan 

Home Industry Super Star C dan mengevaluasi karyawan 

yang berkerja dalam Home Industry Super Star C 

Karyawan WT 

Pemilik Usaha 

Supervisor 

Karyawan WTT Karyawan WTT 

HRD 
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4. Karyawan WTT : karyawan dengan waktu tidak tertentu 

tersebut bekerja di Home Industry sebagai pekerja yang 

melaksanakan proses pengolahan dari batangan pohon 

sagu yang mentah sampai menjadi tepung sagu, kemudian 

mengangkat tepung sagu yang sudah jadi tersebut ke kapal 

pengangkut.  

5. Karyawan WT : bekerja ketika telah terjadinya proses jual 

beli pohon sagu sehingga memerlukan pekerja dengan 

Waktu tertentu tersebut untuk melakukan pemanenan 

pohon sagu yang telah dijanjikan oleh penjual pohon sagu 

kepada pemilik usaha, dan hubungan kerja tersebut 

berakhir ketika pekerja sudah memanen seluruh pohon 

yang telah di perjanjikan oleh penjual pohon sagu dan 

pemilik usaha.  

C. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan Home Industry Super Star C terdapat 3 jenis, 

yaitu;  

1. Proses pemanenan pohon sagu 

Didalam proses tersebut memerlukan karyawan yang 

bekerja dengan waktu tertentu karena pekerjaan tersebut 

bersifat tidak tetap dan berjalan sesuai dengan permintaan 

pemilik usaha. Misalnya telah terjadi dan pekerja dengan 

waktu tertentu tersebut bekerja sesuai dengan permintaan 
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pemilik usaha dimana batas waktu untuk menyelesaikan 

pemanenan sehingga pekerja sendiri yang akan mengatur 

proses pemanenan pohon sagu tersebut. 1 

2. Proses pembuatan tepung sagu 

Didalam proses pembuatan tepung sagu pekerja 

bekerja dari : 

a. Jam 07.00 sampai dengan jam 17.00 dari senin 

sampai dengan sabtu. 

b. Untuk hari minggu biasanya karyawan 

beristirahat. Kecuali terdapat orderan yang 

harus dikejar oleh pemilik usaha maka para 

pekerja harus bekerja juga pada hari minggu 

tersebut untuk memenuhi waktu orderan 

tersebut.  

c. Dalam pembuatan tepung sagu memerlukan 

bahan mentah yang merupakan sagu sebagai 

bahan utama dalam pembuatan tepung sagu. 

Pada umumnya sebatang pohon sagu dapat 

tumbuh hingga setinggi 20 m, bahkan 30 m 

dan dari satu pohon sagu dapat dihasilkan 150 

sampai 300 kg pati dan memerlukan waktu 

selama 10-15 tahun baru bisa di panen.  

1 Wawancara dengan Pemlik Usaha Home Industry Super Star C. 
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d. Proses pemanenan pohon sagu dapat dilakukan 

dengan tahap sebagai berikut : 

1) Pohon sagu dirubuhkan dan dipotong 

hingga tersisa batang saja. 

2) Batang dibelah memanjang sehingga 

bagian dalam terbuka. 

3) Bagian teras batang dicacah dan diambil. 

4) Teras batang yang diambil ini lalu 

dihaluskan dan disaring. 

5) Hasil saringan dicuci dan patinya 

diambil. 

6) Pati diolah untuk dijadikan tepung atau 

dikemas dengan karung goni yang 

terdapat merek Super Star. 

3. Pengangkutan tepung sagu ke kapal pengangkut  

 Proses pengangkutan ada ketika pemilik usaha 

sudah siap untuk mengirim tepung sagu yang sudah siap 

diolah kepada pemasok, maka pemberitahuan akan 

diberitahu kepada pemasok kemudian pemasok akan 

mengirimkan kapal pengangkut ke Home Industry Super 

Star C sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara 

pemasok dengan pemilik usaha. Kemudian pemilik usaha 

akan berkoordinasi kepada supervisor kemudian pada saat 
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kapal pengangkut sampai baru ada proses pengangkutan 

tersebut.  

 Maka sesuai dengan proses di atas yang 

memerlukan pekerja dengan waktu tertentu ialah didalam 

proses pemanenan pohon sagu. Sedangkan untuk proses 

pembuatan atau pengolahan tepung sagu dan 

pengangkutan tepung sagu ke kapal pengangkut 

memerlukan pekerja dengan waktu tidak tertentu.  

D. Sistem yang Sedang Berjalan 

Untuk sekarang sistem yang sedang berjalan di Home Industry 

Super Star C ialah Home Industry Super Star C menerima orderan 

dari pihak pemasok tepung sagu yang berlokasi di Cirebon. Dalam hal 

tersebut pemasok akan mengirim kapal pengankut tepung sagu. 

Kemudian pemilik Home Industry Super Star Cakan mengisi kapal 

tersebut dengan tepung sagu yang telah di olah kemudian kapal 

pengangkut tepung sagu tersebut akan kembali ke Cirebon. 

Perhitungan jual tersebut dilihat sesuai dengan perhitungan kapal yang 

dikirim dan sampai. Dalam hal tersebut biasanya perhitungan 

dilakukan pada saat akhir bulan dan Home Industry Super Star C 

memerlukan target yang harus di capai untuk menghindari kerugian. 2 

 

2Wawancara dengan Pemlik Usaha Home Industry Super Star C. 
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