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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Sejarah Singkat PT INDO BISMAR 

PT INDO BISMAR yang berlokasi di jalan Bendul Merisi Permai Blok R.9-

10, Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa dan dagang 

di mana dalam bidang jasa perusahaan menyediakan jasa rental mobil, Tour and 

Travel  serta melayani reparasi komputer dan HP sedangkan untuk bidang 

perdagangan perusahaan menjual HP, Laptop dan accessories. Perusahaan ini telah 

berdiri sejak tahun 2000 dan sekarang telah memiliki 18 toko yang tersebar di Jawa 

Timur dan Jawa Tengah. Bapak Siswanto, M.M atau akrab dipanggil Pak Sis 

merupakan pendiri dari perusahaan ini, beliau merupakan seorang pengusaha muda 

kelahiran Banyuwangi pada tanggal 20 Agustus 1977 dan lulusan Doktor Ilmu 

Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945. Beliau adalah putra kelima dari enam 

bersaudara yang memiliki kemampuan lebih dalam bidang kewirausahaan. Melihat 

masih minimnya masyarakat akan kemampuan dalam bidang service computer, 

maka beliau yang pada saat itu berkerja diperusahaan yang bergelut di bidang 

teknologi informasi berinisiatif untuk mendirikan usahanya sendiri dibidang 

penjualan dan service IT (hardware & software). 

 Dengan mengutamakan pelayanan yang maksimal dan pelayanan yang 

memuaskan, serta ditunjangnya rasa kekeluargaan dan kearaban dengan pegawai, 

membuat semua nilai loyalitas untuk pegawai dan customer bertambah. Dengan 
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berjalannya waktu PT INDO BISMAR menjadi salah satu toko suku cadang 

komputer terbesar di wilayah Surabaya Jawa Timur. 

 Dengan semakin berkembang dan dikenalnya PT INDO BISMAR oleh 

masyarakat dan instansi-instansi baik swasta maupun pemerintahan, PT INDO 

BISMAR mencoba mengembangkan usahanya dengan membangun cabang dan 

usaha-usaha lainnya dengan payung Bismar Group yaitu Bismar Trans (Rental 

Mobil), Bismar Laundry (Distributor Mesin Cuci), Bismar Phone Cell/Gadget 

(Distributor Handphone/Gadget) dan Bismar Property (Jual Beli Rumah). 

2.2.1 Logo Perusahaan 

 

Gambar 2.1 Logo PT INDO BISMAR 

 

2.2.2 Lokasi Perusahaan 

PT. Indo Bismar Komputer berlokasi di Jl. Bendul Merisi Permai Blok R 

No. 9-11, Surabaya. 
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Gambar 2.2 Lokasi perusahaan PT INDO BISMAR 

2.3 Visi dan Misi Perusahaan 

2.3.1 Visi 

Sebagai perusahaan unggul pada mutu produk dan pelayanan. 

2.3.2 Misi 

1. Membangun kepercayaan konsumen dengan mutu produk dan 

kualitas pelayanan prima. 

2. Menjaga kepercayaan konsumen dengan mutu produk dan kualitas 

pelayanan prima. 

3. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan berpegang teguh pada 

prinsip profesionalisme. 
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2.4 Struktur Organisasi 

Demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, PT INDO BISMAR 

melakukan pembasian tugas, tanggung jawab serta wewenang sesuai dengan 

keahlian yang dimiliki oleh karyawan. Oleh sebab itu, untuk menyempurnakan 

organisasi, perusahaan melakukan restrukturisasi organisasi secara bertahap. Hal 

ini bertujuan untuk menghasilkan kinerja dari organisasi lebih fleksibel dan dinamis 

sehingga mampu menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah. Dibawah ini 

merupakan gambar struktur organisasi yang ada pada PT INDO BISMAR. 

 

DIREKTUR

KEUANGAN ADMINISTRASI MARKETING PENERIMAAN GUDANG PENGIRIMANPEMBELIAN

 

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT INDO BISMAR 

 

2.5 Deskripsi Pekerjaan 

A. Direktur 

Pimpinan PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan tanggung jawab 

antara lain: 

1. Menentukan tujuan dan visi dari kelompok, menentukan maksud dan 

arahan serta identifikasi aktivitas (tugas). 

2. Identifikasi sumber daya manusia, proses, sistem dan peralatan 

(termasuk finansial, komunikasi dan IT). 
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3.  Membuat rencana untuk menyelesaikan tugas, termasuk pengiriman, 

pengukuran, jadwal waktu, strategi dan taktik. 

4. Menetapkan tanggung jawab, sasaran, akuntabilitas dan delegasi 

wewenang. 

5. Menetapkan standar, kualitas, parameter laporan dan waktunya. 

6. Mengawasi dan menjaga aktivitas sesuai parameter yang ditetapkan. 

7. Memonitor dan menjaga kinerja secara keseluruhan sesuai rencana. 

8. Melaporkan perkembangan pencapaian kelompok. 

9. Me-review, evaluasi, menyesuaikan rencana, metode dan target bila 

diperlukan. 

10. Memimpin rapat umum dalam hal untuk memastikan pelaksanaan tata 

tertib, keadilan dan kesempatan bagi semua pihak untuk berkontribusi 

secara tepat, menyesuaikan alokasi waktu per-item masalah, 

menentukan urutan agenda, mengarahkan diskusi dan menyimpulkan 

tindakan dan kebijakan. 

B. Keuangan 

Bagian keuangan PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan tanggung 

jawab antara lain: 

1. Membuat semua laporan keuangan dimana setiap laporan dilaporkan 

secara sistematis dan procedural. 

2. Bertanggung jawab terhadap urusan piutang, penagihan dan pembukuan. 

3. Memeriksa kebenaran penulisan dan perhitungan kuitansi dan surat jalan. 

4. Memeriksa limit piutang dari setiap perusahaan. 
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5. Menetapkan metode-metode yang digunakan dalam pencatatan 

akuntansi. 

6. Mengkoordinir, menganalisa dan mengelola data-data sehingga tersusun 

suatu laporan keuangan perusahaan. 

7. Ikut serta dalam mengamankan aset perusahaan. 

8. Bertanggung jawab atas kegiatan keuangan. 

9. Mengatur masalah yang berhubungan dengan penyediaan dan 

penggunaan dana. 

10. Menyediakan laporan keuangan untuk internal maupun eksternal 

perusahaan. 

11. Mengatur kebijaksanaan dan pengendalian keuangan untuk penghematan 

biaya pengeluaran perusahaan. 

C. Administrasi 

Bagian administrasi PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan 

tanggung jawab antara lain: 

1. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan 

untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan 

seluruh pegawai. 

2. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk 

memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan 

sebagai bahan informasi kepada atasan. 

3. Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, 

peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta 

layanan fotokopi dan penjilidan. 
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4. Membuat, memeriksa dan mengarsip faktur, nota supplier dan laporan 

AP/AR untuk memastikan status hutang/piutang. 

5. Membuat, mencetak tagihan dan surat tagihan untuk memastikan tagihan 

terkirim kepada customer dengan benar dan tepat waktu. 

6. Menerima, memeriksa tagihan dari supplier dan membuat rekapnya 

untuk memastikan pembayaran terkirim tepat waktu. 

7. Memeriksa rangkuman kas kecil untuk memastikan penggunaan dan 

ketersediaan kas kecil yang efektif. 

8. Memasukkan pembayaran ke supplier dengan tepat waktu dan akurat 

untuk memastikan ketepatan waktu dan keakuratan pembayaran. 

9. Mengarsip seluruh dokumen transaksi untuk menjaga ketertiban 

administrasi dan memudahkan penelusuran dokumen. 

D. Marketing (Pemasaran) 

Bagian marketing (pemasaran)  PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas 

dan tanggung jawab antara lain: 

1. Bertanggung jawab atas pencapaian target pembiayaan. 

2. Mempunyai kemampuan menganalisis pembiayaan. 

3. Memproses dan merealisasikan pembiayaan. 

4. Menyusun strategi marketing dengan baik agar produk bersaing dalam 

pasar dan juga menggunakan setiap strategi yang ada untuk 

perkembangan perusahaan. 
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E. Pembelian 

Bagian pembelian PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan tanggung 

jawab antara lain: 

1. Melakukan approval transaksi pembelian bahan-bahan dan inventory 

yang dibutuhkan perusahaan. 

2. Menentukan supplier yang dipilih dalam pengadaan barang. 

F. Penerimaan 

Bagian penerimaan PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan 

tanggung jawab antara lain: 

1. Memeriksa jenis, mutu dan kuantitas barang yang diterima dari 

supplier. 

2. Bertanggung jawab untuk menerima barang dari supplier yang berasal 

dari transaksi retur penjualan. 

3. Membuat laporan penerimaan barang untuk melampiri memo kredit 

yang dikirim ke pembelian dan gudang. 

4. Menolak barang yang dikirim supplier jika barang yang dikirim tidak 

sesuai dengan surat pesanan. 

5. Meng-otorisasi untuk penerimaan barang yang jenis, spesifikasi, mutu, 

kuantitas dan suppliernya seperti yang tercantum. 

6. Menerima barang retur. 

G. Gudang 

Inventory (gudang)  PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan 

tanggung jawab antara lain: 

1. Memeriksa barang-barang yang diterima dari supplier. 
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2. Menyiapkan barang-barang yang sesuai dengan permintaan barang untuk 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Menyimpan barang pada lokasi yang sudah disediakan. 

4. Mencatat keluar masuknya barang dan dapat melaporkan stok yang ada 

pada direktur dan bagian keuangan untuk dilakukan pembelian barang. 

5. Melakukan pemesanan barang kepada bagian pembelian. 

6. Menyediakan tempat yang layak dan memelihara dengan baik barang 

langsung maupun barang atau alat yang dipasok supplier termasuk 

memberi label keterangan setiap barang. 

7. Bertanggung jawab terhadap cara penyimpanan barang dan mencatat 

keluar masuknya barang-barang yang tersedia di penyimpanan atau 

gudang. 

8. Membuat atau menyusun laporan yang telah ditetapkan perusahaan dan 

laporan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya. 

9. Membuat berita acara penerimaan dan atau penolakan barang setelah 

pengontrolan kualitas dan kuantitas. 

H. Pengiriman 

Bagian pengiriman PT. Indo Bismar Komputer memiliki tugas dan tanggung 

jawab antara lain: 

1. Menyerahkan barang yang dipesan sesuai dengan mutu, kuantitas dan 

spesifikasi yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan. 

2. Meng-otorisasi dalam membuat nota pengiriman. 

 

 


