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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Identitas Perusahaan 

PT Tiger Trans Internasional adalah perusahan yang bergerak 

dalam bidang galangan kapal yang merupakan tempat pembuatan kapal, 

perancangan kapal dan perbaikan kapal yang telah berdiri dari tahun 2000. 

Beralamat di Komplek Business Center, JL RE. Martadinata Blok A No 

10 – Sekupang, Kota Batam, dengan Nomor Telepon 0778-323920, 

321392, 327831. Fax: 0778-323874. 

 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

PT Tiger Trans Internasional Batam memiliki visi menjadi pilihan 

pertama dalam membuat kapal serta memperbaiki kapal dalam kualitas 

dan pelayanan yang bagus. 
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2. Misi 

a. Bekerja dengan mengutamakan keselamatan, kesehatan dan merasa 

bertanggung jawab kepada sesame pekerja. 

b. Bekerja sesuai standart yang telah ditetapkan agar menjamin 

kualitas produk yang dihasilkan. 

c. Bersifat terbuka atau dengan kata lain menerima kritik dan saran 

dari para konsumen agar dapat memperbaiki kualitas layanan. 

d. Menanamkan dan meningkatkan sifat profesionalisme setiap 

pekerja pada kerjaannya.. 

C. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahan adalah sebuah gambaran atau jajaran 

hubungan dengan setiap unit pekerja maupun jabatan untuk menjadi suatu 

batasan terhadap tanggung jawab, wewenang dan tugas dalam suatu 

perusahaan 
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D. Deskripsi kerja 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai posisi masing-masing sesuai 

dengan sktruktur organisasi 

1. Komisaris 

Direktur utama merupakan pemilik perusahaan atau dengan kata lain 

orang yang pertama kali mendirikan perusahaan. 

2. Direktur 

Dibawah direktur utama ada seorang direktur, direktur disini berperan 

sebagai menentukan kebijakan tertinggi di perusahaan. Merencanakan 

dan mengawasin jalannya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap 

keuntungan dan kerugian suatu perusahaan. 

3. Pemasaran 

Pemasaran disini berperan penting dan  aktif dalam hal 

mempromosikan suatu perusahaan, Karena bagian pemasaran adalah 

orang yang ketemu langsung dengan para konsumen untuk 

mempromosikan dan menjual produk perusahaan. 

4. Manager produksi 

Manager produksi berperan dalam mengontrol produksi, mengontrol 

kapasitas, fungsi dan kualitas produk baik barang dan jasa serta 

bertanggung jawab terhadap masalah yang timbul dari barang dan jasa 

tersebut. 

5. Manager Keuangan dan  

Manager keuangan berperan analisa operasional perusahan seperti 

pembuatan suatu laporan keuangan, bertanggang jawab terhadap 
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perencanaan  kebijakan dibidang keuangan serta berperan secara 

langsung apabila terjadi permasalahan keuangan. 

6. Akuntasi 

Berperan sebagai yang menyusun dokumen dan data-data yang 

berhubungan dengan akuntasi seperti pembukuan dan neraca. 

7. Pajak 

Berperan sebagai yang mengatur dan mngurusin surat-surat izin 

perusahaan dan sumber data yang bersangkutan dengan pemerintah 

8. Kabag. Bng. Baru 

Berperan yang bertanggung jawab apabila ada proyek dalam 

pembuatan kapal baru. 

9. Kabag. Sarana dan Prasarana Galangan 

Berperan yang bertanggung jawab setiap sarana dan prasana ang ada di 

galangan kapal. 

10. Master Dock 

Berperan yang mengontrol masuk keluarnya kapal di dock untuk 

melakukan pembuatan kapal atau reparasi. 

11. Pimpro 

Berperan sebagai pemimpin yang mengawasi sebuah proyek yang 

berlangsung dan bertanggung jawab sampai selesai 
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