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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat PT Kasa Husada Wira Jatim 

 

 

PT Kasa Husada Wira Jatim yang berlokasi di jalan Kalimas Barat 17-19, 

Surabaya merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai 

macam keperluan kesehatan seperti, kapas, kasa, serta pembalut wanita yang telah 

memenuhi Standar Farmakope Indonesia IV.  PT Kasa Husada Wira Jatim didirikan 

oleh pengusaha Belanda bernama NV Verbandstoffen Fabriek Soerabaia pada 

tanggal 11 Juni 1926.  

PT Kasa Husada Wira Jatim telah mengalami perubahan manajemen. Saat 

ini, PT Kasa Husada Wira Jatim berada di bawah manajemen Holding Company 

PT Panca Wira Usaha Jatim yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan proses bisnisnya, PT Kasa Husada Wira 

Gambar 2.1 Foto Perusahaan 
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Jatim memiliki 124 karyawan terdiri dari, 114 karyawan tetap dan 10 karyawan 

kontrak. Karyawan tersebut terbagi ke dalam empat departemen yaitu, departemen 

pemasaran, departemen administrasi dan umum, departemen produksi, dan 

departemen Production Planning and Quality Control (PPQC). 

Untuk meningkatkan mutu produk serta pelayanan kepada pelanggan dan 

pengembangan sistem manajemen, pihak PT Kasa Husada Wira Jatim telah 

mengimplementasikan sistem manajemen mutu berdasarkan Standar Internasional 

ISO9001:2008 sejak tahun 2006. Standar ini lebih mengarah kepada standarisasi 

terhadap manajemen mutu produk yang diproduksi. 

 

2.2 Visi dan Misi PT Kasa Husada Wira Jatim 

A. Visi 

Menjadi perusahaan nasional terkemuka di sektor kesehatan untuk 

memenuhi kebutuhan rumah sakit dan rumah tangga. 

 

B. Misi 

Menghasilkan produk di bidang alat kesehatan dengan kualitas yang 

memenuhi standar Farmakope Indonesia dengan harga yang kompetitif dalam 

rangka mendukung pembangunan sumber daya di bidang kesehatan. 
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2.3 Struktur Organisasi PT Kasa Husada Wira Jatim 

Dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, PT Kasa Husada Wira 

Jatim melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang digambarkan pada 

struktur organisasi di bawah ini. 
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Mutu
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

2.4 Job Deskripsi 

Penjelasan pembagian tugas dan tanggug jawab seluruh departemen 

berdasarkan struktur organisasi antara lain: 

1. Direktur 

Atasan langsung: Dewan Komisaris 

Tugas utama: 

1. Mengesahkan dokumen pedoman mutu. 
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2. Mengesahkan semua dokumen prosedur mutu. 

3. Menetapkan Tim Internal Audit Mutu. 

4. Menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan yang diusulkan dan 

menetapkan status hasil tindakan perbaikannya. 

5. Menetapkan kesepakatan pemenuhan persyaratan pelanggan. 

6. Menetapkan rencana produksi dan penjualan. 

7. Menetapkan rencana investasi. 

8. Menetapkan rencana kepersonaliaan dan status kepegawaian.  

9. Menetapkan perubahan proses produksi dan desain produk. 

2. Wakil Manajemen Mutu 

Atasan langsung: Direktur 

Tugas utama: 

1. Memastikan proses yang diperlukan untuk sistem manajemen mutu 

ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara. 

2. Melaporkan kepada direktur menyangkut pencapaian kinerja sistem 

manajemen mutu dan kebutuhan sumber daya yang ditetapkan dalam 

penerapan sistem manajemen mutu ini. 

3. Mendorong upaya peningkatan kepedulian terhadap persyaratan pelanggan 

dan upaya perbaikan sistem secara terus menerus. 

4. Memeriksa dokumen pedoman mutu. 

5. Memeriksa dokumen prosedur mutu. 

6. Menetapkan status pemusnahan rekaman mutu yang telah kadaluarsa. 

7. Mengkoordinasikan pelaksanaan program audit dan mengkoordinasikan 

tindak lanjut hasil audit. 
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8. Menetapkan tindakan koreksi dan pencegahan dan menetapkan status hasil 

tindakan perbaikannya. 

3. Koordinator Manajemen Mutu 

Atasan langsung: Wakil Manajemen Mutu  

Tugas utama: 

1. Memeriksa prosedur kerja. 

2. Menyetujui instruksi kerja dan form. 

3. Menyimpan, mendistribusikan, serta mengendalikan semua dokumen yang 

disetujui. 

4. Mengkoordinasikan penetapan status rekaman, masa simpan, dan 

pemusnahan rekaman mutu. 

5. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan audit, mengkoordinasikan 

tindakan perbaikan kepada pihak audit, dan mendokumentasikan semua 

hasil kegiatan audit. 

6. Mendokumentasikan hasil tindakan koreksi dan pencegahan beserta bukti 

verifikasinya. 

4. Tim Internal Audit 

Atasan langsung: Koordinator Internal Audit  

Tugas utama: 

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan audit. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah disusun. 

3. Melaporkan hasil temuan dan rekomendasikan tindakan perbaikan kepada 

Wakil Manajemen Mutu. 
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4. Merekomendasikan tindakan perbaikan dari hasil temuan internal audit 

kepada wakil manajemen mutu dan memverifikasi hasil tindakan koreksi 

yang telah dilaksanakan. 

5. Manajer Administrasi dan Umum 

Atasan langsung: Direktur  

Tugas utama: 

1. Merencanakan keuangan perusahaan. 

2. Menetapkan status perpajakan. 

3. Mengkoordinir penyusunan RKAP. 

4. Merencanakan kepegawaian. 

5. Menetapkan calon pemasok. 

6. Menetapkan surat pesanan barang dan jasa. 

7. Mengelola perijinan perusahaan. 

8. Merencanakan pemeliharaan sarana dan prasarana. 

6. Supervisor Akuntansi atau Keuangan 

Atasan langsung: Manajer Administrasi dan Umum 

Tugas utama: 

1. Mengkoordinir pengumpulan data, bukti transaksi atau dokumen 

pendukung penyusunan laporan akuntansi atau keuangan perusahaan 

sesuai periode yang ditetapkan. 

2. Mencatat, memposting, serta memverifikasi semua transaksi yang ada 

sesuai bukti atau dokumen serta memastikan telah sesuai dengan prosedur. 

3. Melayani auditor atau pemeriksa Laporan Keuangan Perusahaan yang 

telah disetujui atasan. 
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4. Mengamankan bukti atau dokumen akuntansi baik yang bersifat soft 

dokumen atau hard dokumen. 

5. Membuat perencanaan kebutuhan pendukung operasional kerja. 

7. Supervisor Personalia Umum 

Atasan langsung: Manajer Administrasi dan Umum 

Tugas utama: 

1. Mengkoordinir pemeliharaan inventaris kantor, sarana, dan prasarana 

perusahaan. 

2. Mengkoordinir dan mengevaluasi absensi karyawan. 

3. Mengkoordinir aktivitas supir dan perawatan kendaraannya. 

4. Melaksanakan bimbingan, motivasi, pemantauan kinerja, dan kedisiplinan 

karyawan. 

5. Mengkoordinir fungsi kersonaliaan atau kepegawaian meliputi (Data 

Pegawai, Penggajian atau Pengupahan, Rencana Pelatihan atau 

Pendidikan, Legalitas, dan Perlindungan). 

6. Melaksanakan pembayaran dan penyelesaian permasalahan Jamsostek. 

7. Berkoordinasi dengan Disnaker. 

8. Pengurusan perijinan perusahaan. 

9. Memastikan seluruh fasilitas atau sarana kerja aman, nyaman, dan dapat 

berfungsi secara normal. 

8. Supervisor Keamanan 

Atasan langsung: Manajer Administrasi dan Umum 

Tugas utama: 
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1. Mengkoordinir tugas dan fungsi pengamanan seluruh kekayaan 

perusahaan dan ketertiban serta kedisiplinan karyawan di dalam dan di 

sekitar lingkungan perusahaan. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan fungsi administrasi dan pelaporan kerja 

bidang keamanan. 

3. Menjaga keteladanan atas sikap dan kedisiplinan. 

4. Membuat rencana kebutuhan perlengkapan dan pendukung operasional 

kerja. 

9. Manajer Pemasaran 

Atasan langsung: Direktur  

Tugas utama: 

1. Merencanakan dan mengevaluasi penjualan. 

2. Merencanakan dan mengevaluasi program promosi dan pemasaran. 

3. Memelihara hubungan baik dengan pelanggan. 

4. Menginformasikan desaian, kualitas, dan harga produk pesaing serta 

perkembangannya. 

5. Menetapkan diskon dan kondisi harga. 

6. Menetapkan status distributor. 

10. Supervisor Pemasaran 

Atasan langsung: Manajer Pemasaran 

Tugas utama: 

1. Mengkoordinir proses penjualan dan pemasaran serta pengiriman produk. 

2. Memasarkan produk.  

3. Menjalin kerjasama dengan costumer. 
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4. Mengkontrol proses penjulan (surat jalan, nota, barang, diskon, dan 

pengiriman). 

5. Mengunjungi dan menjaga hubungan baik dengan customer atau 

distributor. 

6. Membuat laporan penjualan secara periodik. 

7. Melayani kebutuhan informasi tentang produk, harga, dan kondisi yang 

berlaku kepada pelanggan atau calon pelanggan. 

8. Membuat data perkembangan pemasaran dan penjualan. 

9. Membuat jadwal dan perencanaan kiriman. 

11. Manajer Produksi 

Atasan langsung: Direktur  

Tugas utama: 

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengadaan barang dan 

jasa. 

2. Merencanakan, mengkoordinir, dan mengevaluasi produksi harian. 

3. Merencanakan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas kerja yang 

berhubungan dengan produksi. 

4. Berkoordinasi dengan manajer PPQC dalam hal pengadaan barang, jasa, 

dan produksi. 

5. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dibidang produksi dan teknik. 

12. Supervisor Produksi 

Atasan langsung: Manajer Produksi 

Tugas utama: 
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1. Mengkoordinir dan memastikan pelaksanaan proses persiapan, 

penyelesaian, dan pendistribusian barang jadi ke gudang jadi. 

2. Menjaga dan mengevaluasi produktivitas tenaga kerja. 

3. Melaporkan dan memeriksa pelaksanaan proses produksi kepada manager 

produksi. 

13. Supervisor Teknik 

Atasan langsung: Manajer Produksi 

Tugas utama: 

1. Merencanakan jadwal pemeliharaan mesin dan peralatan produksi. 

2. Mengkoordinir, mengawasi perawatan, dan perbaikan mesin maupun 

peralatan produksi. 

14. Supervisor Pertenunan 

Atasan langsung: Manajer Produksi 

Tugas utama: 

1. Mengkoordinir dan memastikan pelaksanaan proses pertenunan mulai 

bahan baku benang sampai menjadi kasa grey. 

2. Menjaga dan mengevaluasi produktivitas tenaga kerja di pertenunan. 

3. Melaporkan dan memeriksa pelaksanaan proses pertenunan kepada 

manajer produksi. 

15. Asisten Supervisor Gudang Jadi 

Atasan langsung: Manajer Produksi 

Tugas utama: 

1. Mengkoordinir dan mengawasi proses masuk dan keluarnya produk jadi. 

2. Mengkoordinir dan mengawasi penyimpanan produk jadi. 
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3. Membuat laporan persediaan produk jadi. 

16. Staff Administrasi Pengadaan 

Atasan langsung: Manajer Produksi 

Tugas utama: 

1. Menyelesaikan semua administrasi di produksi. 

2. Menyelesaikan administrasi pembelian. 

17. Manajer PPQC 

Atasan langsung: Direktur  

Tugas utama: 

1. Menetapkan standard kualitas produk. 

2. Mengevaluasi hasil produksi. 

3. Merencanakan dan mengkoordinir pelaksanaan  QC 

4. Mengendalikan produk tidak sesuai. 

5. Merencanakan produksi mingguan. 

6. Merencanakan pengembangan produk. 

7. Mengkoordinir pelaksanaan kalibrasi alat. 

8. Mengkoordinir pelaksanaan validasi proses. 

18. Asisten Supervisor PPQC 

Atasan langsung: Manajer PPQC 

Tugas utama: 

1. Mengkoordinir pemeriksaan QC bahan, produk setengah jadi atau semua 

tahapan proses produksi sampai produk jadi. 

2. Mengawasi proses masuk keluarnya bahan di gudang bahan. 


