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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

3.1 Sejarah Perusahaan  

PT Sido Makmur didirikan oleh Ibu Maria Parti sejak tahun 2005. 

Perusahaan yang berdiri diatas tanah seluas satu hektar di wilayah Desa 

Trayu RT.01 / RW.01, Kab.Semarang. Pada awalnya perusahaan ini diawali 

dari modal bersama dari beberapa orang yang diawali dari sang pemilik 

yaitu Ibu Maria dengan mengikuti paguyuban “Putri Gunung” pada tahun 

2000. Karena laba yang dihasilkan sedikit, dan hasil laba tersebut 

didapatkan setiap satu tahun sekali, maka Ibu Maria memutuskan untuk 

keluar dari paguyuban tersebut pada tahun 2005 dan memulai usaha dengan 

modal sendiri. 

PT Sido Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah 

jahe menjadi sirup jahe. Pengolahan jahe menjadi produk-produk makanan, 

minuman dan kesehatan sudah banyak dilakukan masyarakat awam. 

Pengertian dan konsumsi masyarakat terhadap produk jahe pun semakin 

meningkat, maka tidak mengherankan jika sekarang banyak berdiri industri-

industri kecil pengolah jahe, yang walau di tengah krisis ekonomi masih 

mampu bertahan. 

Minuman jahe merupakan minuman yang sudah dikenal baik oleh 

masyarakat. Kendala yang sering dihadapi sekarang ini adalah cara 

penyajiannya yang dinilai kurang praktis. Karena, penyajian harus 

dilakukan dari awal persiapan bahan baku, pengolahan (pemasakan) sampai 
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dengan siap untuk diminum itu membutuhkan waktu yang lama. Karena 

adanya masalah ini maka muncul suatu terobosan baru yakni pembuatan 

sirup jahe yang diyakini dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan 

permasalahan kebutuhan konsumen yang ingin serba cepat dan praktis. 

Pada tahun 2007, perkembangan sirup jahe milik Ibu Maria ini maju 

secara pesat. Pengiriman barangnya tidak hanya di wilayah Kabupaten 

Semarang saja, tetapi sudah sampai ke luar kota seperti contoh Salatiga, 

Semarang, Gombong, Tegal, Wonosobo,dll.  

  

3.2 Visi dan Misi Perusahaan 

PT. SIDO MAKMUR mempunyai visi untuk menganekaragamkan 

hasil olahan minuman khususnya sirup jahe yang mempunyai nilai tambah 

bagi konsumen. Untuk mencapai visi tersebut, PT. SIDO MAKMUR 

mempunyai misi: 

1. Memproduksi sirup jahe dengan memanfaatkan jahe sebagai bahan 

dalam pengolahannya. 

2. Membuat produk sirup jahe yang berkualitas sehingga diminati 

konsumen. 

3. Menjadi perusahaan terbaik khususnya dalam lingkup perusahaan 

pengolahan sirup 



10 
 

 

3.3 Bidang Usaha Perusahaan 

PT Sido Makmur merupakan perusahaan manufaktur yang mengolah 

jahe menjadi sirup jahe. Jenis produk yang dihasilkan adalah sirup jahe. 

Bahan dan Cara Pembuatan 

1. Bahan   

- Bahan Mentah : 

 Jahe Emprit 

 Gula Aren 

 Gula Pasir 

 Serai 

 Daun pandan 

 Air 

- Bahan pelengkap : 

 Botol 

 Tutup botol 

 Segel 

 Sticker 

 Kardus / box 

 

2. Cara Pembuatan : 

 Bersihkan jahe, lalu diparut atau di selep, kemudian diperas ke 

dalam saringan kain kasa.  

 Siapkan alumunium lalu tuangkan gula aren, gula pasir, serai, daun 

pandan, dan rempah-rempah lainnya. 

 Masukkan air perasan jahe ke tahap kedua. 

 Siapkan api, panaskan air, lalu setelah air mendidih masukkan 

botol untuk disterilisasi. 
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 Masukkan alumunium pertama + bahan pembuat sirup, aduk 

hingga mendidih di sekitar suhu 90C sekitar 45 menit , setelah 

mendidih didiamkan selama 10 menit. Kemudian angkat lalu saring 

ke dalam kain kasa kurang lebih 7 kain. Kemudian masukkan ke 

dalam botol yang sudah disterilkan tadi, ditutup dalam keadaan 

panas, disegel, diberi label,  setelah itu masuk ke kardus. 

 Dalam sekali pembuatan sirup jahe, bahan yang dibutuhkan yaitu 

jahe 30kg, gula pasir 100kg, gula aren 25kg. 

 

3.4 Fasilitas Perusahaan 

Untuk mendukung kinerja para karyawan di PT. Sido Makmur, maka 

perusahaan memberikan beberapa fasilitas yang dapat dinikmati oleh para 

karyawan yang berupa : 

a. Makan 1 kali dalam satu hari jam kerja. 

b. Seragam kerja. 

c. Tempat ibadah dan diberikan waktu untuk beribadah sesuai 

kepercayaan. 

d. Tunjangan Hari Raya. 

e. Jaminan Kesehatan (BPJS). 

f. Masa cuti dengan ketentuan yang berbeda adalah selama: 

1) 12 hari untuk karyawan yang telah bekerja penuh dalam satu tahun. 

2) 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan 

untuk karyawati yang hamil. 

3) 7 hari untuk karyawan yang akan menikah. 

4) 3 hari untuk karyawan yang anggota keluarganya meninggal. 
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3.5 Struktur Organisasi 

Berikut adalah tugas dan tanggungjawab pimpinan dan staff di PT 

SIDO MAKMUR : 

PIMPINAN

BAGIAN 

KEUANGAN

BAGIAN 

AKUNTANSI

KEPALA 

PRODUKSI

KEPALA 

GUDANG

BAGIAN 

PERSONALIA

KARYAWAN 

PENJUALAN

KARYAWAN 

PRODUKSI

KARYAWAN 

PASCA 

PRODUKSI

KARYAWAN 

PRAPRODUKSI

KARYAWAN 

GUDANG

KARYAWAN 

KONTROL 

KUALITAS

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi 
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Kepala atau Pimpinan  

 Bertanggung jawab atas semua hal yang dikerjakan oleh bawahannya. 

 Melaksanakan dan mensosialisasikan keputusan kepada semua karyawan 

dan pihak berkepentingan. 

 Mengatur operasional perusahaan. 

 Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya 

harian. 

 Mengamankan harta kekayaan PT. SIDO MAKMUR agar terlindung dari 

bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan dengan cara. 

 

Bagian Keuangan & Akuntansi 

 Mengatur segala macam bentuk operasional yang menyangkut masalah 

keuangan, biaya, hutang, piutang, dll. 

 Mengatur keungan termasuk belanja rutin untuk proses produksi 

perusahaan. 

 Mencatat dan membuat laporan keuangan, biaya, hutang, piutang, dll. 

 

Bagian Produksi 

Bagian Produksi : bertanggung jawab 85% terhadap majunya roda 

perusahaan itu sendiri. Karena mengingat perusahaannya merupakan 

perusahaan manufaktur, maka fokusnya adalah bagian produksi barang. 

Untuk itu bagian ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian yaitu : 

 Bagian pra produksi : Bertugas menyiapkan semua bahan yang akan 

diproduksi dan yang telah disediakan oleh penyedia bahan / supplier. 
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 Bagian produksi : Memproduksi bahan baku menjadi suatu barang jadi 

yang siap digunakan dan siap dipasarkan. 

1. Bagian Kontrol kualitas / QC : Bertugas untuk mengontrol semua 

barang yang telah diproduksi dan melakukan beberapa pengujian 

sebelum nantinya barang tersebut telah benar-benar siap dilempar ke 

konsumen. 

2. Bagian Pasca produksi : Bagian ini menyangkut 

pengepakan/packaging, penyimpanan, dll. 

 

Bagian Gudang 

 Membuat perencanaan pengadaan barang dan distribusinya. 

 Mengawasi dan mengontrol operasional gudang. 

 Menjadi pemimpin bagi semua staff gudang. 

 Mengawasi dan mengontrol semua barang yang masuk dan keluar sesuai 

dengan SOP. 

 Melaporkan semua transaksi keluar masuk barang dari dan ke gudang. 

 Membuat perencanaan, pengawasan dan laporan pergudangan. 

 Memastikan ketersediaan barang sesuai dengan kebutuhan. 

 Mengawasi pekerjaan staff gudang lainnya agar sesuai dengan standar 

kerja. 

 Memastikan aktivitas keluar masuk barang berjalan lancar. 
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Bagian Personalia 

 Mengadakan pengangkatan dan pemberhentian (pemecatan) karyawan dan 

menyelesaikan konflik antara sesama karyawan antara atasan dan 

bawahan. 

 Mengatur hal - hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. 

 Membuat daftar gaji karyawan. 

 Membantu pimpinan dalam promosi dan mutasi karyawan. 

 Membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan.  

 

Bagian Penjualan 

 Mengkoordinir penjualan agar memenuhi target. 

 Menyusun rencana penjualan. 

 Mengikuti dan menganalisa perkembangan pasar. 

 Menganalisa laporan penjualan dan mengadakan evaluasi. 

 Memberikan saran dalam rangka peningkatan penjualan. 

 


