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BAB II 

GAMBARAN UMUM PT. GITA PASIFIC 

 

2.1 Uraian Tentang Perusahaan 

PT. Gita Pacific adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur, perusahaan ini adalah produsen plastik terpal. PT. Gita Pasific ini 

merupakan perusahaan yang paling terkemuka di Surabaya, indonesia dan telah  

menjadi salah satu pemimpin pasar dalam bidang ini. Produk yang di produksi 

oleh PT. Gita Pasicifik ini telah memenuhi pasar domestik dan ekspor 

PT. Gita Pacific ini tidak pernah berhenti  mengupdate  mesin dan 

teknologi baru untuk memperoleh kualitas produk dan efisien produk yang tinggi. 

PT. Gita Pacific dapat memproduksi terpal plastik hingga mencapai 600 ton/ 

bulannya. 

Dengan pengalaman, PT. Gita Pacific berkomitmen penuh untuk 

pelanggan dengan menawarkan produk – produk yang berkualitas, layanan yang 

baik dan harga yang kompetitif. 

PT. Gita pacific ini memiliki kantor di Jl. Raya Lingkar Timur Kebonsari 

– Candi Sidoarjo 61271, East Java Indonesia, telp : 62 – 31 – 8926150, Fax : 62 – 

31 – 8926754. 

2.2 Produk Yang Di Produksi  

PT. Gita pasific memproduksi beberapa macam terpal contohnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hasil Produksi 
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Produk yang diproduksi oleh PT. Gita Pacific ini memiliki spesifikasi 

sebagai berikut yaitu: 

1. Waterproof  

2. UV Resistant  

3. Rip - Stop / Tear - Proof  

4. Rot - Proof  

5. Rope Reinforced Hems  

Terpal yang diproduksi oleh PT. Gita Pacific cocok untuk digunakan 

sebagai Cover perahu, Truck penutup, Tikar piknik, dll. 

2.3 Mesin Yang Digunakan Untuk Proses Produksi 

Mesin adalah fasilitas penunjang dalam proses pemroduksiaan barang. 

Baik buruknya barang yang diproduksi tergantung dengan mesin yang digunakan. 

Apabila mesin yang digunakan menggunakan mesin yang tidak canggih tidak 

menutup kemungkinan barang yang dihasilkan oleh mesin tersebut juga tidak 

akan bagus kualitasnya. 

PT. Gita pacific perusahan yang memproduksi terpal plastik, semua proses 

produksi dikerjakan secara otomatis. Disini mesin yang digunakan adalah mesin 

yang canggih semua serba terorganisir dan saling berhubungan dengan mesin 

produksi yang lain. Selain canggih mesin juga tahan lama hampir 24 jam mesin 

tidak pernah dimatikan, terus digunakan untuk proses produksi terpal. 

Mesin ini juga selalu diupdate karena mesin yang digunakan tidak pernah 

berhentik melalukan proses pemroduksian. Hal ini menunjukkan bahwa PT. Gita 

Pacific ingin memproduksi barang dengan sebaik-baiknya, dengan dukungan 

mesin yang sangat canggih. 

Mesin yang digunakan dalam produksi terpal ini antara lain, Flat Yarn 

Manufacturing, Weaving, Laminating, Welding dan Sewing. Ini semua saling 

berhubungan antara Flat Yarn Manufactur, Weaving, Laminating, Welding dan 

Sewing untuk menghasilkan produksi tepal yang memiliki kualitas yang bagus. 

Mesin tersebut memiliki spesifikasi sebagai berikut : 
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1. Flat Yarn Manufactur 

a) Tape    Yarn 

b) Yarn Colors  As per order 

     UV & FR Treatnebt available 

2. Weaving 

a) Circular Looms 

b) Width:   Up to 220 cm 

3. Laminating 

a) Laminating Machines 

b) Any Color & Thickness available 

c) Width :  Up to 215 cm 

4. Welding & Sewing  

a) Automatic hot wind welding with reinforced hems 

dibawah ini adalah gambar mesin Produksi yang digunakan oleh PT. Gita pacifik 

untuk memproduksi terpal dengan kualitas yang bagus. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 mesin Produksi 


