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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profil PT. Fortuna Badja Inti 

PT. Fortuna Badja Inti didirikan pada tahun 1999 oleh bapak Donny 

Yuniarko merupakan perusahaan yang bergerak dibidang supplier besi baja, 

kebutuhan kapal, dan keselamatan kerja yang berlokasi di Bukit Citra Darmo A-8 

Kandangan Benowo Surabaya yang mampu memberikan pelayanan dengan 

berorientasi pada integritas dan dedikasi untuk dapat memberikan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

2.2 Sejarah PT. Fortuna Badja Inti 

PT. Fortuna Badja Inti memiliki sejarah yang akan dijelaskan pada tabel 

berikut : 

Tabel 2.1 Sejarah PT. Fortuna Badja Inti 

Tahun Sejarah 

Tahun 

1999 

Pemasok produk baja perwakilan dari perdagangan korea itu 

tentang keselamatan kebakaran dan peralatan dalam pembuatan 

kapal. 

Tahun 

2006 

Menghasilkan merek aproteco alat pemadam kebakaran dalam 

skala kecil. 

Tahun 

2012 

Mendirikan CV. Dana Karya Abadi sebagai lingkup bisnis 

memasok produk baja, keselamatan kebakaran dan peralatan 

pembuatan kapal. 
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Tahun Sejarah 

Tahun 

2014 

Mendirikan PT. Fortuna Badja Inti sebagai sama lingkup bisnis 

memasok produk baja, keselamatan kebakaran dan peralatan 

pembuatan kapal  

 

2.3 Lingkup Bisnis 

1. Steel Product 

Plate, Pipe, Forging, Flange, Profile, Bar (Stainless, Carbon, Alloy)  

2. Shipbuilding Equipment 

Accomodation Package, Ladder, Rudder Stock, Instruments  

3. Consumable 

Welding consumables, Grinding & Cutting tools  

4. Fire Safety 

a. Own product fire extinguisher, Brand Aproteco  

b. Hydrant project, Alarm Installation  

c. Safety equipment 

2.4 Target Pasar 

1. Steel Produt & Shipbuilding Equipment 

a. Fabricator 

b. pembuatan kapal 

c. kontraktor 

d. minyak dan gas 

e. Offshore & Onshore 

f. pabrik gula 

g. pembangkit listrik 



60 

 

 

 

2. Fire Extinguisher 

a. Kendaraan pribadi 

b. Rumah 

c. Apartmen 

d. Kantor dan gedung kantor 

e. Bangunan bisnis 

f. Industri 

2.5 Visi dan Misi Perusahaan 

2.5.1 Visi 

Visi kami adalah sebagai perusahaan pemasok yang baik dalam sebuah mutu 

produk, harga yang bersaing, pengiriman yang baik dan juga pelayanan yang baik 

dan sangat terlatih untuk produk baja, pembuatan kapal dan peralatan keselamatan 

kebakaran. Kami juga ingin memperkenalkan kepada masyarakat untuk pemadam 

kebakaran aproteco merek yang berfungsi sebagai perlindungan terhadap 

kendaraan, rumah, juga usaha dan industri. 

2.5.2 Misi 

Misi perusahaan kami adalah di masa depan untuk menjadi pemimpin bisnis 

yang menyediakan pemasok yang lebih kompetitif dalam kualitas, harga, 

pengiriman dan bekerja sama dengan lebih banyak mitra dari luar negeri. Kami 

membuat alat pemadam api benar - benar dalam proses dari pro dan peran dalam 

suatu wilayah, jadi kita dapat mengevaluasi kualitas untuk yang lebih baik dan 

kita lebih dapat menghasilkan kapasitas, jadi kita akan menjadi kompeitif dalam 

harga dan barang yang tersedia. 



61 

 

 

 

2.6 Lokasi 

PT. Fortuna Badja Inti berlokasi di Bukit Citra Darmo A-8 Kandangan 

Benowo Surabaya Jawa Timur. Telp : (62 31) 742 2288 , fax : (62 31) 7401298, 

e-mail : isa_dka@yahoo.co.id / aisyayuniarko@gmail.com. 

 

Gambar 2.1 Lokasi PT Fortuna Badja Inti 

2.7 Struktur Organisasi 

Direktur utama dari PT. Fortuna Badja Inti adalah Donny Yuniarko, SE. 

Adapun struktur organisasi dari PT. Fortuna Badja Inti dapat dilihat pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Fortuna Badja Inti 
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