
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Mendol Water Indonesia Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan merupakan sebuah usaha yang memproduksi air minum isi ulang yaitu 

usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum 

dan menjual langsung kepada konsumen. CV. Mendol Water Indonesia 

Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawandengan izin DIN-KES No. 08 / 

TTP / DINKES / 2008 dan uji lab 24 / AM / 440 / 443 / LAB-OKA / IV / 2008. 

Dimana pada dasarnya kondisi geografis di daerah ini sangat baik untuk membuat 

sebuah usaha air depot isi ulang. Suku masyarakat disekitar Depot ini adalah 

masyarakat umum yang terletak di Jl. Parit mawar dikecamatan kuala Kampar 

kabupaten pelalawan. Depot ini berdiri sejak tahun 2010.Perusahaan ini sudah 

berjalan selama 8 tahun sampai sekarang yang dipimpin oleh bapak amir jauhari 

dan memiliki karyawan sebanyak 36 orang dari seluruh bagian produksi dan 

pemasarannya. 

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya CV. Mendol Water Indonesia 

Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawanmelakukan fungsi-fungsinya 

sebagai berikut: 

1. Memproduksi air isi ulang 

2. Pelayanan umum 

3. Memupuk pendapatan 



4. Pengawasan 

5. Memasarkan produk serta menyalurkan produk ke pelanggan 

4.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan gambaran tentang kerangka dan susunan 

perwujudan dari hubungan diantara fungsi, bagian posisi maupun orang yang 

menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab bagi 

masing-masing anggota organisasi. Dengan terciptnya struktur organisasi yang 

baik akan terciptanya suatu kerjasama yang harmonis antara sesama anggota 

organisasi sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya akan 

tercapai sesuai harapan masing-masing anggota perusahaan. 

Pengorganisasian (Organizing) merupakan penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan susunan 

perujutan pola tetap hubungan-hubungan diantara fugsi-fungsi, bagian-bagian atau 

posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukan kedudukan tugas wewenang 

dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Struktur organisasi merupakan kerangka susunan kepengurusan suatu 

badan atau organisasi yang didalamnya terdapat tugas dan wewenang serta 

tanggung jawab masing-masing pengurusnya.Struktur organisasi terlalu komplek 

untuk disajikan secara verbal, maka dari itu perlu menggambarkan sebagian 

organisasi (Organization chart) untuk menunjukkan struktur organisasi. Satuan-

satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana 

hubungan satu dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah 

dan jalur komunikasi formal. 



Struktur organisasi CV. Mendol Water Indonesia Kecamatan Kuala 

Kampar Kabupaten Pelalawan dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

CV. Mendol Water Indonesia Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar struktur organisasi diatas, maka berikut ini merupakan 

keterangan tugas kewenangan dari setiap bagian atau unit organisasi yang ada di 

CV. Mendol Water Indonesia Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. 

Adapun fungsi-fungsi dari setiap bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ketua 

Ketua CV. Mendol Water Indonesia Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten 

Pelalawan adalah berfungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai ketua CV. Mendol Water Indonesia Kecamatan Kuala Kampar 

Kabupaten Pelalawan 
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b. Memimpin, membina dan mengurus usaha menurut kebijaksanaan yang 

telah ditetapkan/disetujui oleh badan pengawas sesuai dengan 

kebijaksanaan umum pemerintah daerah menggunakan sember daya 

perusahaan. 

2. Bagian pengisian 

Bagian pengisisan adalah bertugas sebagai melayani konsumen 

dalampembelian air isi ulang serta membersihkan galon dalam pengisian 

dilakukan flushing minimal setiap 4.000 liter produksi selama 30 detik 

danbackwash setiap hari cukup 3-5 menit dengan cara buka tutup pada 

valve 4agar pencucian lebih sempurna. 

3. Bagian umum 

Bagian umum adalah bertugas melayani konsumen dalam membeli air 

minum isi ulang dan menerima kritikan dari konsumen serta membuat 

surat penugasan sehubungan dengan penyerahan tugas serta memberikan 

pengarahan kepada karyawan yang berkenaan dengan kegiatan dan 

mengkoordinasinya, menyelenggarakan fasilitas-fasilitas yang perlu untuk 

kesejahteraan karyawan, melaksanakan semua kegiatan administrasi yang 

ada di CV. Mendol Water Indonesia serta mengurus segala sesuatu yang 

berhubungan dengan izin operasi perusahaan serta menjalin hubungan 

timbal balik kepada konsumen dan masyarakat. 

4. Bagian pemasaran 

Bagian pemasaran CV. Mendol Water Indonesia adalah sebagai berikut: 

a. Mengantar pesanan air dari pelanggan 



b. Melaksanakan penawaran penjualan kepada langganan dan 

c. menyetujui permintaan-permintaan dari pembeli. 

d. Menyelenggarakan pemasaran, dan pelayanan serta mengelola data 

langganan 

4.3. Aktivitas Perusahaan 

Suatu perusahaan atau organisasi didirikan atau dibentuk sudah tentu ingin 

memperoleh keuntungan melalui kegiatan atau aktivitas perusahaan, aktivitas CV. 

Mendol Water Indonesia di Jl. Parit mawar dikecamatan kuala Kampar kabupaten 

pelalawan yaitu mengolah air baku menjadi air bersih yang diperoleh dengan 

menggunakan alat mesin atau karyawan yang dapat memproduksi dan 

menghasilkan air minum isi ulang yang bermanfaat bagi konsumen, rumah tangga 

dan lain-lain. 

CV. Mendol Water Indonesia di Jl. Parit mawar dikecamatan kuala 

Kampar kabupaten pelalawan yaitu menggunakan bahan baku air yang berasal 

dari sumur bor, dan dalam pengadaan bahan baku tersebut diperoleh dengan 

menggunakan sumur bor yang disalurkan ke bak penampungan, kemudian 

disalurkan ke dalam tangki air baku, setelah itu diproses lagi melalui filter 

silikasand dan setelah itu air diproses lagi melalui carbon aktif, setelah itu air 

diproses lagi ke catrig filter, terus diproses lagi melalui reaksi ozon (generator), 

setelah itu diproses lagi final tank, setelah itu diprose lagi ke catrig filter, 

selanjutnya diproses ke ultra violet, setelah itu disalurkan ke galon danselanjutnya 

dipasarkan ke konsumen. 

 


