BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A

2.1. Sejarah Umum Perusahaan PT. PCI Sport Club Sidoarjo

AY

PT. PCI Sports Club yang terletak di Jl. Taman Asri No 48, Pondok

Cjandra Indah,Sidoarjo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan
pembelian. Pada tahun 2004, Sports Club mulai memenuhi kebutuhan makanan

AB

ringan atau cepat saji.Barang-barang yang terdapat pada perusahaan ini berasal
dari berbagai macam suplier. Suplier umumnya mencakup dalam hal bahan baku

R

seperti kebutuhan pokok cafe yang nantinya akan diolah menjadi makanan cepat
saji.

SU

Bapak Cjandra, selaku pemilik perusahaan yang langsung bertugas
merangkap sebagai bagian manager dan sebagai orang yang harus langsung
berhadapan langsung dengan pelanggan, khususnya untuk masalah transaksi, juga

M

mengatur permasalahan mengenai pemesanan stok barang.

O

2.2. Struktur Organisasi

IK

Di dalam struktur organisasi pada PT. PCI Sport Club Sidoarjo ini

terdapat beberapa bagian atau department yang menangani semua kegiatan yang

ST

ada di organisasi ini.
Di dalam bagian tersebut adalah bagian proses penjualan, proses

pembelian, bagian keuangan dan Gudang yang selalu melihat stok barang. Semua
bagian tersebut bertanggung jawab langsung kepada pimpinan, seperti pada
Gambar 2.1 dibawah ini.
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AY

A

6

AB

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. PCI Sports Club
2.3. Deskripsi Tugas

R

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.1 diatas, maka dapat

1. Pimpinan

SU

dijelaskan deskripsi tugas dari masing-masing bagian, yakni:

a. Merupakan pemilik perusahaan.

M

b. Menyediakan modal bagi perusahaan.

O

c. Bertanggung jawab penuh terhadap segala proses transaksi dan kinerja dalam
perusahaan.

Melakukan pengawasan kerja dan pengembangan proses kerja dalam

IK

d.

ST

perusahaan secara keseluruhan.

2. Bagian Penjualan
a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pengembangan kinerja
perusahaan.
b. Bertanggung jawab dalam menangani proses transaksi secara langsung kepada
customer.
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c. Memeriksa transaksi yang ada beserta inventory control.
d. Membawahi semua bagian penjualan yang ada pada perusahaan.
e. Memenuhi segala kebutuhan jalannya transaksi (misal laporan pengiriman,

A

dokumen pemesanan, dan lain-lain).
3. Bagian Pembelian

AY

a. Bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan pengembangan kinerja
perusahaan.

AB

b. Bertanggung jawab dalam menangani proses transaksi secara langsung kepada
karyawan.

c. Memeriksa transaksi pembelian yang ada beserta.

SU

4. Bagian Keuangan

R

d. Membawahi semua bagian pembelian yang ada pada perusahaan.

a. Bertindak sebagai kasir, Memiliki tanggung jawab untuk membantu pihak
penjualan dan pembelian dalam urusan transaksi penjualan dan pembelian serta

M

pengecekan stok barang.

O

c. Memiliki hak untuk memberi perintah kepada bagian gudang untuk melakukan
proses pembelian dan penjualan.

IK

4. Bagian Gudang

a. Merupakan bagian yang bertindak sebagai penerima barang langsung dari

ST

pemasok.

b. Memeriksa stok barang yang ada di gudang dan memberikan laporan stok
kepada bagian pembelian dan bagian penjualan..

c. Mengatur barang-barang yang ada di dalam gudang.
d. Menyiapkan barang pesanan pelanggan.
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e. Menyalurkan barang kepada pelanggan apabila proses transaksi pembayaran
telah terpenuhi dan disetujui oleh bagian penjualan.
2.4. Visi

A

Visi dari PT.PCI Sports Club yaitu :

AY

Mencetak tenaga kerja menengah profesional, yg bisa melayani costomer
dengan baik dan murah senyum.

AB

2.5. Misi
Misi dari PT.PCI Sports Club yaitu :

Menggunakan kurikulum kewirausahaan Nasional dan Internasional

b.

Menggunakan sinkronisasi kurikulum dengan Dunia Usaha/Dunia Industri

R

a.

ST

IK

O

M

produktif.

SU

(DU/DI) Nasional maupun Internasional untuk pengembangan pembelajaran

