
BAB IV 

Gambaran Umum Perusahaan 

4.1. Sejarah Singkat perusahaan 

CV Alam Riau Bertuah adalah sebuah perusahaan industri dibidang kayu 

tepatnya pembuatan kayu pallet, Pallet adalah kemasan kayu yang terbuat dari 

beberapa macam bahan baku, baik kayu murni yang sering dikenal dengan kayu 

keras, triplex atau multplex dan bahan MDF ( melamine). Pallet Kayu merupakan 

salah satu pilihan yang digunakan para ekportir, perusahaan tranpostasi, logistik 

dan berbagai industri lainnya sebagai media pembawa komoditinya baik untuk 

keperluan ekspor, transit , pengapalan ataupun untuk pergudangan, untuk 

keperluan ekspor, pallet kayu harus diberi perlakuan Heat Treatment dan atau 

fumigasi sesuai peraturan ISPM No.15 dan Fumigasi AQIS. 

Tujuan Treatment ini adalah untuk mencegah terjadinya penyebaran hama 

ataupun insektisida terkhusus bagi negara negara dagang yang sudah menerapkan 

perlakuan ini. 

Pada tahun 1996 pertama sekali perusahaan didirikan, Bapak Sunarko 

selaku Direktur mendirikan perusahaan dengan menyewa tempat somel yang 

terletak di Desa Tratak Buluh kecamatan siak hulu kabupaten kampar dengan 

karyawan sebanyak 15 orang. Dalam beberapa tahun perusahaan mengalami 

penurunan yang disebabkan oleh banjir di desa tersebut, pada tahun 1999 Pak 

Sunarko memindahkan Perusahaan nya ke Desa Kubang raya dan memulai 

kembali perusahaannya dari awal.  



Hingga pada tahun 2000an Perusahaan mulai bekerja sama dengan 

perusahaan lain seperti PT. Indah kiat dan RAPP sehingga perusahaan mengalami 

kemajuan pesat dalam tahun ke tahun nya, dan sekarang memiliki beberapa 

cabang di Desa Tratak buluh dan tempat lainnya. 

4.2.Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan tugas 

dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu hubungan fungsi dan 

wewenang serta tanggung jawab atas pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Oleh 

karena itu, perlu dibuat bagan atau struktur yang menggambarkan hubungan kerja 

sama yang ada di dalam rangka usaha mencapai tujuan organisasi.Adapun struktur 

organisasi pada perusahaan ini adalah yang terdapat gambar berikut:  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Karyawan 
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Dari data diatas dapat kita ketahui jabatan atau bagian tugas yang ada 

diperusahaan CV Alam Riau Bertuah, yaitu sebagai berikut : 

1. Direktur  

Direktur pada perusahaan ini ialah kepala sekaligus pemilik perusahaan 

yaitu Bapak Sunarko. 

2. Supervisor  

Supervisor pada perusahaan ini ialah orang kepercayaan direktur yang 

diberi tugas mengatur dan memerintah semua karyawan, supervisor pada 

perusahaan ini yaitu Bapak Ricky Mahyudi. 

3. Koordinasi Lapangan 

Koordinasi Lapangan ialah orang yang ditugaskan dalam 

mengkoordinasikan karyawan dilapangan, koordinasi lapangan pada perusahaan 

ini yaitu Bapak Kapriandi. 

4. Sekretaris  

Sekretaris pada perusahaan ini ialah orang yang membuat agenda kerja 

pimpinan dan karyawan, sekretaris pada perusahaan ini yaitu Ibu Vera Diana. 

5. Administrasi  

Administrasi pada perusahaan ini aialah orang yang mengatur semua 

administrasi perusahaan, administrasi perusahaan ini yaitu Ibu Metri Wijunarti. 

6. Supir 

Supir pada perusahaan ini aialah orang yang menjalankan kendaraan 

perusahaan. 

 



7. Karyawan Produksi 

Karyawan produksi perusahaan ini ialah karyawan pembuat pallet yang 

meliputi, Operator cros cut,Potong balok, Potong / ketam papan, Perakitan daun 

(tokok), Perakitan pallet, Open pallet, Bongkar muat. 

8. Keamanan  

Keamanan yaitu security atau penjaga pada perusahaan CV. Alam Riau 

Bertuah. 

4.3. Aktivitas Perusahaan 

Perusahaan CV. Alam Riau Bertuah adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang industri kayu, perusahaan membeli kayu balok atau barang mentah yang 

diolah menjadi pallet yang kebanyakan diproduksi ke perusahaan lain sebagai alat 

pengemas atau pengepak barang penyimpanan.  

Perusahaaan memproduksi kayu pallet setiap hari, dengan jumlah 

karyawan yang cukup dan alat yang memadai perusahaan mampu memproduksi 

setiap pesanan konsumen hingga ke provinsi lain, Dan pemilik selalu mencari 

kayu balok atau bahan baku sebagai bahan utama. Mesin untuk memproduksi 

kemasan kayu, seperti alat potong, alat serut, hingga mesin paku tembak (coil 

nail) selalu diperhatikan atasan atau supervisor setiap hati agar jalannya aktivitas 

perusahaan menjadi lancar.karyawan pada perusahaan dituntut untuk cekatan dan 

cermat serta disiplin dalam bekerja membuat pallet kayu.  

Dengan karja sama yang baik dari atasan dan bawahan maka produk pallet 

kayu akan baik dan cukup untuk diproduksi perusahaan dan memenuhi 

permintaan konsumen. 


