
14 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries yang dikenal dengan nama PT. 

TIMATEX secara de facto didirikan sejak tahun 1975, diresmikan tanggal 7 

Agustus 1976 oleh Presiden Soeharto disertai Menteri Per-Industrian.Yusuf. 

Dinamaka n Tiga Manunggal, karena mulanya ada 3 pemegang saham yang 

menaungi Timatex, yaitu 

1. Mitsui & Co adalah perusahaan terbesar di Jepang 

2. Inchimura & Co adalah perusahaan mesin industri di Jepang yang 

menanamkan modalnya dengan mengirimkan mesin-mesin tekstil 

kepada PT. Tiga Manunggal Synthetic Industries. 

3. PT. Daya Manunggal Synthetic Industries 

Perusahaan yang berdiri diatas tanah seluas 47.360 m
2
dengan luas 

bangunan 32.083 m
2 

direkturi oleh Lie Kheng Tjong dan dengan manajer 

Ir. Djarot Gunadi dan wakil Hoo Hing Siang. 

3.1.1 Visi dan Misi 

1. Visi 

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang tekstil dan tetap 

mempertahankannya. 

2. Misi 

 Meningkatkan standar kualitas produk, didukung dengan tenaga kerja 

yang handal. 

 Tanggapan yang cepat dan tepat. 
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 Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kepuasan mitra bisnis. 

 Memberikan keuntungan kepada para pemegang saham. 

 Melaksanakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sosial. 

 

3.2 Bidang Usaha Perusahaan 

PT Tiga Manunggal berstatus Joint Venture yang menjalankan usahanya di 

bidang tekstil. Produk utama adalah kain finish “Black Item” untuk abaya, 

cadar tujuan eksport Timur Tengah dan menjadi produk unggulan untuk pasar 

Timur Tengah dengan kualitas nomor 2 setelah produk dari Jepang. 

 PT Tiga Manunggal memproduksi kain 100 Polyester dan kain P80.c20. Jenis 

produk yang dihasilkan dari bisnis manufaktur dan eksportir kain PT Tiga 

Manunggal beberapa di antaranya Place, Sateen, Georgette, hifon, Dobby loth, 

Lawn. 

 Volume penjualan dari tahun ke tahun terus meningkat dengan kapasitas 

produksi rata-rata perbulan adalah 300.000 yard kain mentah (grey) dan 

250.000 yard kain jadi (finish). Pemasaran produksi eksport ke Timur Tengah, 

Jepang, Afrika, Vietnam.Pemasaran domestik antar Kaber (Kawasan Berikat) 

dan kain sisa atau perca. 

Ada beberapa faktur pertimbangan PT Tiga Manunggal Synthetic Industries 

memilih lokasi di Salatiga yaitu : 

1. Letaknya yang Strategis 

Berlokasi di Jalan Jendral Sudirman yang tepatnya berada di Jalan Raya 

Salatiga – Solo Km 2,3. Lokasi tersebut mempermudah sarana transportasi 

mulai dari pengangkutan bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, sampai 

dengan hasil produksi. 
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2. Pertimbangan Produksi 

PT Tiga Manunggal Synthetic Industries pada awal berdirinya memproduksi 

bahan setengah jadi (grey), untuk proses finishing dialihkan pada PT.Daya 

Manunggal Synthetic Industries yang letaknya bersebelahan dengan PT.Tiga 

Manunggal Synthetic Industries. Hal ini menguntungkan karena tidak 

membutuhkan waktu dan biaya untuk pengiriman. Namun saat ini PT.Tiga 

Manunggal Synthetic Industries sudahmemproduksi bahan jadi. 

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) 

Di Salatiga dan sekitarnya tersedia tenaga kerja yang terampil dan cukup 

banyak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang 

diperlukan PT.Tiga Manunggal Synthetic Industries. Perusahaan juga 

mempunyai peran dalam menyediakan lapangan pekerjaan. 

4. Tersedianya Sumber Air 

Di Salatiga tersedia sumber air yang melimpah yang dapat di peroleh dengan 

sumur artesis di sekitar lingkungan pabrik. PT.Tiga Manunggal Synthetic 

Industries memerlukan air sekitar 1.100 m3 per hari untuk proses pengkajian 

dan proses pencelupan. 

5. Suhu Udara dan Kelembaban 

Suhu udara dan kelembaban yang relatif cukup stabil dan kumulatif untuk 

karakteristik benang sintetis. Suhu minimum 19°C pada malam hari dan 

maksimum 33°C pada siang hari serta kelembaban 60% pada musim 

kemarau dan 85% pada musim penghujan. 
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3.3 Fasililitas Perusahaan 

Dalam sebuah perusahaan tentunya mempunyai suatu fasilitas yang disediakan 

oleh perusahaan untuk semua pegawainya. PT.Tiga Manunggal memberikan 

fasilitas kesejahteraan kepada pegawainya seperti berikut : 

1. JAMSOSTEK 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan jumlah peserta 753 orang . Jenis 

Perlindungan : 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (0,89 % x gaji) 

b. Jaminan Hari Tua (3,7% x gaji) 

c. Jaminan Kematian (0,3% x gaji) 

2. In Health Mandiri dan BPJS 

Tingkatan jenisnya menurut tingkatan jabatan dan gaji. Tingkatannya terdiri 

dari : Alba, Blue, Silver, dan Gold 

3. Makan 1 kali dalam jam kerja. 

4. Transportasi antar jemput. 

5. Seragam kerja. 

6. Balai Pengobatan, dengan 4 Dokter dan beberapa tenaga medis. 

7. Mess Pekerja. 

8. Rumah / tempat ibadah. 

9. Tunjangan Hari Raya Keagamaan. 

10. Perpustakaan Perusahaan. 

11. Koperasi Karyawan Manunggal (Damatex-Timatex) 
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3.4 Pembagian Jam Karyawan 

Setiap karyawan wajib bekerja minimal 25 hari setiap bulannya atau bekerja 

selama 40 jam pada setiap minggu. 

1. Bagian Kantor (Khusus Pagi) 

Hari kerja mulai dari hari Senin-Sabtu. Hari Senin sampai Hari Jumat jam 

kerja di mulai dari pukul 08.00 – 16.00 dengan istirahat selama 1 jam 

dimulai 11.30- 12.30 dan khusus Hari Sabtu pukul 08.00-13.00. 

2. Bagian Pabrik (Produksi) 

a. Shift Pagi : 06.00 - 14.00 (Istirahat 1 jam) 

b. Shift Siang : 14.00  - 22.00 (Istirahat 1 jam) 

c. Shift Malam : 22.00 – 06.00 (Istirahat 1 jam) 

Untuk pergantian shift dilaksanakan setiap 5 hari sekali dan di laksanakan 

secara bergiliran. 

3.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi PT Tiga Manunggal Synthetic Industries terorganisir, 

terdapat banyak Job Descriptionuntuk menunjang kinerja supaya perusahaan 

dapat menjalankan usaha secara baik. 

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian sebagai 

berikut : 

1. Factory Manageratau ManajerPerusahaan 

Merupakan pimpinan tertinggi di PT Tiga Manunggal Synthetic Industries 

 Mengatur jalannya perusahaan. 

 Menentukan kebijakan perusahaan. 
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 Melakukan pengawasan kerja setiap departemen dalam menjalankan 

tugas setiap hari. 

2. Vice Factory Manager atau Wakil Manajer Perusahaan 

Membantu dan mewakili manajer perusahaan dalam melaksanakan tugas 

yang seharusnya dilakukan dengan memberikan pendapat kepada manager 

perusahaan untuk menangani dan menyelesaikan. 

3. Staf Ahli 

Merupakan tenaga kerja dengan keterampilan khusus pada bidang 

tertentu.Staf ahli di Tiga Manunggal Synthetic Industries merupakan tenaga 

asing yang berasal dari Jepang. 

 Membantu memberikan arahan kepada departemen yang bersangkutan 

dalam hal penanganan proses produksi. 

 Mengusulkan kepada pimpinan perusahaan tentang perbaikan standar kerja 

maupun peningkatan efesiensi di setiap departemen. 

 Membuat pedoman teknis untuk setiap kepala departemen sekaligus 

laporan kepada pimpinan perusahaan mengenai hasil kerja. 

4. Departemen Umum 

Merupakan departemen yang membawai bagian Humas, Pekerjaan Umum, 

Kendaraan, Hukum – Perijinan, Komputer atau IT dan operator telepon yang 

masing-masing bagian mempunyai tugas pokok. 

a) Bagian Humas 

 Menerima tamu yang bersifat umum. 

 Menghadiri undangan baik instansi pemerintah, swasta , dan organisai 

terkait. 
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 Mengatur pelaksanaan CSR Perusahaan. 

 Koordinator Humas Damatex – Timatex terkait masalah limbah di aliran 

sungai Sucen. 

 Menjaga keamanan lingkungan. 

 Mengawasi tanah aset perusahaan yang terletak di Nogosari, Pandaan, 

Pasuruan Jawa Timur. 

 Kerjasama dengan Yayasan Peduli Kanker Indonesia perihal penyuluhan 

tentang penyakit kanker dan penanggulangan serta pemeriksaan.  

b) Bagian Kendaraan 

 Melayani Mr. Yamamoto dan keluarga. 

 Melayani tamu pimpinan dan perusahaan. 

 Melayani Bp. Hoa Hing Siang 

 Melayani tugas – tugas kantor. 

 Melayani pembelian atau belanja perusahaan. 

 Melayani sosial atau lelayu. 

 Melayani pengurusan surat – surat Bea Cukai dan paket. 

 Melayani kasir ke bank dan keperluan sejenis. 

 Tugas pengemudi melakukan perawatan dan pengisian bahan bakar. 

c) Bagian Pekerjaan Umum 

Mengendalikan dan bertanggung jawab atas terciptanya lingkungan yang 

baik, rapi serta membantu terciptanya lingkungan yang sehat dan aman di 

kawasan perusahaan dan pelayanan kantor depan. 

d) Bagian Hukum dan Perijinan 

 Membuat serta menjadwal proses perijinan perusahaan. 
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 Diluar pekerjaan pokok diatas, juga membantu membuat laporan. 

e) Bagian Komputer atau IT 

 Rekap absensi setiap bagian khususnya yang terlambat. 

 Rekap pengunjung balai pengobatan. 

 Cek computer dan printer disemua bagian perusahaan. 

 Cek kabel jaringan computer. 

 Mutasi keluar masuk peserta In Health. 

 Merekap permintaan kaca mata karyawan. 

 Pengecekan saldo JHT jamsostek. 

f) Bagian Operator Telepon 

 Menerima serta menyampaikan telepon kepada pimpinan atau karyawan. 

 Menghubungkan telepon dari pimpinan atau bagian kepada pihak luar 

yang berkaitan dengan pekerjaan. 

 Mengirim serta menerima faks dan didistribusikan kepada penerima. 

 Merekap biaya telepon bulanan. 

 Merekap jumlah siapa saja yang minta disambungkan telepon keluar dan 

dicatat secara harian dalam buku laporan. 

5. Departemen Personalia 

a) Bagian Kesra 

 Jamsostek 

 Menerima, mengecek saldo JHT karyawan dan menindak lanjuti apabila 

terjadi permasalahan. 

 Mengenai beasiswa peserta jamsostek bagi yanak karyawan yang 

berprestasi. 
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 In Health Mandiri 

 Seragam  

 Rekreasi 

 Pemesanan dan pendistribusian kalender 

 Pengurus surat- surat kendaraan. 

b) Bagian Pengupahan 

 Rekap absen dan gaji. 

 Mencatat karyawan yang S1, Cuti, H1, H2, P1, P2, dan P3 

 Pengajuan serta penyelesaian lembur. 

 Memasukan potongan koperasi. 

 Membuat rincian daftar gaji dan potongan gaji. 

 Cetak kartu upah. 

 Mengatur jadwal dan melaksanakan gajian. 

 Jika ada yang keluar atau PHK, membuat rincian gaji uang pesangon, 

penghargaan masa kerja dan perhitungan kompensasi JHT yang ada di 

perusahaan. 

c) Bagian Kepegawaian 

 Melaksanakan seleksi penerimaan karyawan baru serta mendistribusikan 

pada bagian yang membutuhkan. 

 Perekapan absen harian dan cuti tahunan. 

 Pembuatan surat – surat. 

 Merekap jumlah karyawan setiap bagian, jenis kelamin, PKWT. 

 Pemberian bea siswa kepada anak karyawan yang berprestasi. 

 Pengaturan siswa PKL atau mahasiswa KP. 
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 Membuat surat keterangan yang diminta oleh karyawan. 

 Pengirim paket baik lewat JNE maupun Cobra. 

6. Keuangan 

a) Bagian Pembukuan 

 Membuat neraca untuk pemasukan dan pengeluaran uang perusahaan. 

 Membuat laporan keuangan dan memberikan kepada kantor pusat 

mengenai penggunaan anggaran. 

 Merencanakan kebutuhan keuangan secara garis besar untuk bulan yang 

akan datang yang di laporkan kepada kantor pusat untuk mencairkan 

anggaran. 

b) Bagian Kasir 

 Mencatat setiap transaksi jual beli hasil produksi dan bahan baku yang 

akan digunakan dalam proses produksi. 

 Mengeluarkan dan membagikan uang gaji karyawan setiap bulan. 

 Membuat laporan rekapitulasi gaji. 

7. Departemen Biro Produksi atau PPC 

 Merencanakan designkain yang sesuai dengan sampel order. 

 Melakukan pengembangan produk yang akan di produksi dengan 

mempertimbangkan prospek dan selera pasar. 

 Memeriksa hasil produksi dan melaksanakan pengawasan. 

 Mengadakan hasil pendataan mengenai hasil produksi. 

8. Departemen Weaving 

a) Twisting 

 Mengolah benang filament menurut karakteristik yang disesuaikan. 
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b) Sizing 

 Melakukan pengkajian benang untuk memberi kekuatan agar tidak 

mudah putus saat diolah. 

9. Departemen Finishing 

a) Inspecting 

 Memeriksa kain grey bila ada kemungkinan yang cacat dan sudah 

memenuhi standar umum. 

b) Dyeing 

 Mengadakan pemeliharaan mesin dyeing dengan menjalankan secara 

tertib dan teratur, sehingga produksi dapat berjalan dengan lancer. 

 Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dari berbagai aktivitas mesin 

yang ada dalam departemen. 

c) Verpecking 

 Memeriksa kain berdasarkan kelompok kwalitas. 

 Mengepak sesuai dengan standar pesanan. 

10. Departemen Power 

 Mengadakan pemeliharaan terhadap alat – alat produksi dan bangunan. 

 Menyediakan dan mendistribusikan tenaga listrik dan upah air untuk 

kepentingan perusahaan sesuai dengan kebutuhan. 

 Menciptakan alat kerja baru, sparepart, dan lain sebagainya dalam 

rangka mengembangkan kemampuan perusahaan. 


