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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

A. Identitas Perusahaan 

PT Inlogam Himalaya merupakan sebuah perusahaan yang telah 

berdiri sejak tahun 2012 hingga saat ini, PT Inlogam Himalaya bergerak dalam 

bidang pengumpulan scrapLogam dan Non Logam yang nantinya barang-

barang yang dikumpulkan tersebut akan diimport dengan tujuan akan diolah 

kembali menjadi bahan mentah dan nantinya akan diproses menjadi bahan jadi 

atau bahan siap pakai sebagai contoh seperti besi dan alluminium yang diolah 

menjadi besi beton dan plat alluminium. 

PT Inlogam Himalaya saat ini bertempat usaha di komplek Pasar 

Taman Bukit Golf Blok A Nomor 5, Blok B Nomor 5 sampai 6 kelurahan 

sungai panas kecamatan Batam Kota. Perusahaan ini didirikan oleh 

ABD.KADIR.R sebagai pemilik usaha dan penanggung jawab usaha.Perusahan 

ini membantu mengurangi kekurangan lapangan kerja yang terjadi di Kota 

Batam, dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang 

berpendidikan rendah, perusahaan ini memiliki dampak langsung terhadap 

masyarakat maupun lingkungan.Perusahaan ini menjalakan kegiatan usaha 

dengan cara membuat kesepakatan langsung dengan konsumen baik secara 

tertulis maupun lisan. 
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B. Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut ini adalah bentuk dari struktur organisasi pada PT Inlogam 

Himalaya: 

 

 

 

 

 

 

Gambaran Struktur Organisasi PT Inlogam Himalaya  

1. Direktur Utama  

a. Menjaga dan melindungi nama baik perusahaan PT Inlogam Himalaya 

b. Menetapkan aturan perusahaan dan mengawasi tugas operasional 

perusahaan tetap berjalan 

c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan 

d. Memimpin perusahaan PT Inlogam Himalaya 

2. Staff Operasional 

a. Melaksanakan kegiatan operasional PT Inlogam Himalaya 

b. Memastikan seluruh kegiatan operasional telah dilaksanakan 

c. Mengoperasikan alat berat perusahaan dengan aman 

d. Mengikuti aturan yang ada pada PT Inlogam Himalaya 

Direktur	Utama	

Staff	Operasional	 Staff	Accounting	Staff	Administrasi	
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3. Staff Administrasi 

Staff Administrasi memiliki tugas sebagai berikut yaitu menerima 

panggilan dari client, membuat agenda operasional perusahaan, membuat 

rekap data mengenai transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan dan 

melakukan arsip pada data-data perusahaan. Apabila tugas telah di lakukan 

dengan baik langkah selanjutnya adalah membuat laporan dan dikirimkan 

kepada Direktur Utama. 

4. Staff Accounting 

Staff Acounting dalam PT Inlogam Himalaya memiliki tugas 

sebagai berikut: 

a. Membuat pembukuan mengenai transaksi perushaan 

b. Mencatat segala pemasukan dan pengeluran perusahaan atau jurnal 

operasional 

c. Mengecek dan memastikan bahwa seluruh data jurnal akuntasi 

terinput 

d. Menjamin bahwa seluruh data telah disesuaikan dengan baik 

C. Aktivitas Kegiatan Operasional 

PT Inlogam Himalaya memiliki kegiatan operasional yang dilakukan 

mulai dari hari Senin sampai dengan hari sabtu yang mulai beroperasi dari 

pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. Kegiatan operasional yang dilakukan 

oleh PT Inlogam Himalaya secara umum adalah sebagai berikut: 

1)  Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang scrapyang 

meliputi Besi, Tembaga, Kuningan, Stainless Stell, Alluminium, Plastik dan 
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Kardus serta memastikan bahwa kegiatan operasional jual beli antara 

perusahaan dengan client atau konsumen berjalan dengan baik. 

2) Mengurus dokumen-dokumen ekspor barang dan melengkapi surat-surat 

yang dibutuhkan dalam jual beli barang scrap tersebut. 

3) Mengirimkan barang scrapke tujuan ekspor dan memastikan barang 

terkirim 

4) Menghitung gaji Staff Operasional 

5) Membuat rincian mengenai keluar masuk pendapatan perusahaan. 
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