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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Jasarendra Jawisesa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

produk bahan kimia industri yang melayani penjualan secara partai atau eceran 

dengan pembayaran cash dan kredit. Lokasi kantor PT. Jasarendra Jawisesa terletak 

di Jalan Pucang Adi 53 Kertajaya, Gubeng Surabaya bergabung dengan gerai 

penjualan dan gudang yang berada di belakang gerai penjualan. 

PT. Jasarendra Jawisesa didirikan pada tahun 1981 dan dipimpin oleh Bapak 

Jong dan keluarga. Nama perusahaan saat itu masih bernama CV. Jong Java yang 

terletak di Jalan Pucang Adi 53 Kertajaya. Kemudian pada tahun 1990, CV. Jong 

Java berganti nama menjadi PT. Jasarendra Jawisesa. Pada tahun 2006, pimpinan 

perusahaan digantikan oleh Ibu Dewi Erni Fitrise sampai sekarang. Saat ini PT. 

Jasarendra Jawisesa memiliki 10 orang pegawai yang masing-masing memiliki 

peran dan tanggung jawab. 

2.2 Logo Perusahaan 

Gambar 2.1 di bawah merupakan logo dari PT Jasarendra Jawisesa, logo 

tersebut merupakan logo terakhir yang saat ini digunakan oleh PT Jasarendra 

Jawisesa. 
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Gambar 2.1 Logo PT. Jasarendra Jawisesa 

2.3 Visi, Misi, dan Motto Perusahaan 

Adapun Visi, Misi, dan Motto dari PT Jasarendra Jawisesa akan diuraikan 

dalam penjelasan di bawah ini: 

2.3.1 Visi 

Menjadi pemasok mitra bahan kimia yang paling lengkap. 

2.3.2 Misi 

Menyediakan layanan pengiriman yang tepat waktu dan akurasi dalam rangka 

menyediakan kelangsungan penyediaan kebutuhan pelanggan. 

2.3.3 Motto 

“Serve customer needs in a timely, with high quality and at competitive prices”. 

2.4 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, pada 

PT. Jasarendra Jawisesa beberapa bagian yang terdiri atas: bagian logistik, 

bagian penjualan, bagian gudang, bagian produksi, dan bagian keuangan. 
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Jasarendra Jawisesa 

Adapun tugas dan wewenang dari masing-masing jabatan adalah sebagai 

berikut: 

2.4.1 Pemilik 

Pemilik sebagai pemimpin tertinggi pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas 

untuk menentukan dan memutuskan peraturan, kebijakan, dan rencana-rencana 

strategis perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan serta 

sebagai pusat koordinasi setiap kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan. Direktur 

memiliki wewenang untuk memimpin dan menjalankan perusahaan serta  

bertanggung jawab terhadap setiap keuntungan dan kerugian perusahaan. 

2.4.2 Logistik 

Bagian Logistik pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas untuk melakukan 

pengiriman pesanan kepada pembeli dengan skala menengah sampai besar. Bagian 

Logistik memiliki wewenang untuk menentukan pengiriman pesanan kepada 

dengan rute tercepat. 

2.4.3 Bagian Penjualan 

Bagian Penjualan pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas untuk mencatat 

laporan penjualan harian yang nantinya akan direkap per periode bulanan. Bagian 



8 
 

 
 

penjualan memiliki wewenang untuk memberikan kebijakan-kebijakan atas 

rencana penjualan perusahaan. 

a. Kasir 

Kasir pada PT. Jasarendra Jawisesa dibawahi oleh Bagian Penjualan yang 

memiliki tugas untuk melayani pembelian pelanggan. 

2.4.4 Bagian Gudang 

Bagian Penjualan pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas untuk melakukan 

pengecekan secara rutin jumlah persediaan bahan baku dan barang jadi hasil 

produski yang disimpan di gudang. Selain itu bagian gudang juga bertugas untuk 

menyiapkan pengiriman barang mulai dari proses pengemasa, hingga pengecekan 

jumlah, kelengkapan, dan kondisi barang yang akan dikirim. 

2.4.5 Bagian Produksi 

Bagian produksi pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas untuk mengadakan, 

mengkoordinasi, dan mengawasi kegiatan produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Bagian produksi juga bertanggung jawab atas pengendalian bahan 

baku, dan efisiensi penggunakan tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Bagian 

produksi memiliki wewenang untuk membuat rencana produksi. 

2.4.6 Bagian Keuangan 

Bagian keuangan pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas untuk memeriksa 

dan mengarsip setiap dokumen transaksi, baik transaksi penjualan maupun 

transaksi pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. 
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2.4.7 Bagian Pembelian 

Bagian pembelian pada PT. Jasarendra Jawisesa bertugas langsung untuk 

menjalankan kegiatan pembelian barang yang dibutuhkan oleh perusahaan melalui 

supplier. Barang yang dibeli dapat berupa bahan baku yang dibutuhkan dalam 

proses produksi maupun barang-barang lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Bagian pembelian memiliki wewenang untuk menentukan supplier yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan dan melakukan pemesanan pembelian ke supplier 

yang dipilih. 

 

 




