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BAB IV  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak 

UD. Putra Mandiri Siak merupakan suatu usaha mikro yang memproduksi 

aneka dodol khas melayu Riau. Usaha ini telah berdiri dengan izin Depkes RI No. 

SP.50.03.02440/08/2002/03 pada tahun 2002 yang beralamat di Desa Buantan 

Besar Kabupaten Siak - Riau. UD. Putra Mandiri Siak menawarkan berbagai 

aneka dodol buah kepada calon konsumennya, seperti: Rasa Durian, Lidah Buaya, 

Nangka, Labu Manis, Pisang, Mangga, Rosela, Buah Naga, Nenas, Kacang Hijau, 

dan Ubi Jalar. Inilah yang menjadi salah satu keunikan dari UD. Putra Mandiri 

Siak sebagai produsen makanan oleh - oleh khas melayu Riau. 

Pada bagian produksi UD. Putra Mandiri Siak telah mempekerjakan 

kurang lebih 6 orang karyawan, dengan cita rasa khas dodol yang dimiliki usaha 

ini telah membuktikan bisa bertahan hingga saat ini dan dipercaya pelanggan 

kurang lebih 16 tahun lamanya. 

4.2 Struktur Organisasi UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak 

Struktur organisasi merupakan hal penting yang diperhatikan dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas suatu usaha/perusahaan. Jika tidak ada 

organisasi dan koordinasi yang baik dalam suatu usaha maka akan memberikan 

hasil yang kurang baik pula dan dapat menimbulkan pertentangan ada adanya 

penyimpangan. 

Pimpinan unit usaha/perusahaan mempunyai tugas mengkoordinir dalam 

pemberian tugas, struktur organisasi digambarkan dalam bentuk skema atau 

diagram yang menunjukkan pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab, serta 
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hubungan dari setiap bagian dengan masing-masing fungsi yang ada dalam 

organisasi. 

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai struktur organisasi pada UD. 

Putra Mandiri Kabupaten Siak penulis akan mengemukakan pengertian 

organisasi, menurut Manullang (1997:52), “Organisasi merupakan suatu proses 

penetapan pembagian pekerjaan yang dilakukan pembatasan tugas atau tanggung 

jawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasi 

sehingga mungkin orang dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk mencapai 

suatu tujuan”. 

Struktur organisasi dapat dibedakan berdasarkan pengelompokan : 

a. Organisasi garis 

Pada organisasi ini garis bersama kekuasaan dan tanggung jawab 

bergabung, setiap tingkatan penghuni dari atas sampai kebawah dimana 

masing-masing mereka bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

dilakukan. 

b. Organisasi fungsional 

Pada organisasi ini lalu lintas kekuasaan tidak langsung, tiap-tiap atasan 

tidak mempunyai sejumlah bawahan yang tugas bawahan tertentu dapat 

menerima perintah dari setiap orang setingkat lebih dari kedudukannya. 

c. Organisasi garis dan staff (Line Organization) 

Organisasi ini mempunyai perpaduan perbaikan dari organisasi garis dan 

fungsional. 

Sehubungan dengan pengertian diatas maka struktur organisasi yang 

digunakan pada UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak ini termasuk organisasi garis 
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karena kekuasaan dan tanggung jawab bawahan langsung pada atasan masing-

masing pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi pada UD. 

Putra Mandiri Kabupaten Siak dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak 2018 

 

 

 

 

 

Sumber: UD. Putra Mandiri Siak, 2018. 

4.3 Tugas dan Wewenang Jabatan UD. Putra Mandiri Siak 

Adapun tugas dan wewenang masing-masing bagian dalam struktur 

organisasi adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik UD (Usaha Dagang) 

a. Memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan 

b. Memanage dan meminta laporan pekerjaan seluruh karyawan 

c. Menerima laporan penjualan dan pembelian 

d. Mengatur keuangan usaha 

e. Pengaturan gaji karyawan 

2. Karyawan Produksi 

a. Membuat dodol hingga ke proses pengemasan. 

b. Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari 

pemilik UD/atasan. 

c. Pada hari libur melakukan penjualan di sekitar lingkungan Istana Siak. 

3. Kurir 

Pemilik UD 

Karyawan 

Produksi 

Kurir Kasir 
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a. Mengantarkan barang ke outlet atau tempat-tempat penjualan Dodol. 

b. Memeriksa ketersediaan barang di toko/outlet. 

c. Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari 

pemilik UD/atasan. 

4. Kasir 

a. Melayani transaksi pembayaran pada saat pembelian barang oleh 

pelanggan 

b. Membantu atasan dalam membuat laporan keuangan 

c. Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari 

pemilik UD/atasan. 

4.4 Aktivitas UD. Putra Mandiri Siak 

Aktivitas pada UD. Putra Mandiri Siak setiap harinya memproduksi Dodol 

dengan varian rasa buah sesuai dengan kebutuhan pasar. Varian rasa buah dodol 

yang diproduksi pada UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak tergantung musim buah 

pada saat itu. Produk dodol yang dihasilkan UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak 

ini akan dipasarkan pada toko penjualannya yang ada 3 toko. Dalam memasarkan 

produknya UD. Putra Mandiri juga telah menjual produknya sampai ke Kota 

Pekanbaru, untuk lokasi pemasaran di Kota Pekanbaru tepatnya berada di Pasar 

Buah Pekanbaru - Jalan Jendral Sudirman dan Hawai di Jalan Yos Sudarso-

Rumbai Pesisir dengan merek yaitu Dodol Durian. 

Selain dari pada itu, UD. Putra Mandiri Kabupaten Siak juga melakukan 

penjualan langsung disekitar lingkungan Istana Siak pada saat hari libur. Ini 

tujuannya agar mendapatkan konsumen baru dan menarik perhatian wisatawan 

yang sedang berlibur ke Riau khususnya Kota Siak Sri Indrapura, karena produk 

dodol pada UD. Putra Mandiri Siak ini merupakan oleh-oleh Khas Melayu Riau. 


