
BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Lokasi dan Sejarah Perusahaan

Usaha tahu Pak Rahmad merupakan usaha industri yang bergerak dalam

produksi tahu. Lokasi usaha ini terletak di jalan Raya Lipat Kain desa Sungai Paku

Kecamatan Kampar kiri. Usaha tahu ini merupakan cabang ketiga dari usaha tahu Pak

Rahmad. Usaha tahu ini didirikan pada tahun 2018, dengan luas tanah sekitar 80 x

13m , Pak Rahmad memanfaatkan lahan tersebut untuk membangun pabrik tahu.

Jalan menuju pabrik tahu tersebut cukup menunjang sudah berupa jalan aspal

sehingga memudahkan transportasi untuk masuk ke usaha tersebut. Jarak dari usaha

tahu kejalan raya sekitar 120m dan keadaan tersebut sangat sesuai untuk melakukan

pengembangan usaha dan usaha tahu Pak Rahmad ini berada dekat dari rumah

penduduk.

Usaha tahu ini diberi nama sesuai dengan nama pemiliknya, yaitu Pak

Rahmad. Ia mengelola usaha tahu ini dibantu oleh istri dan 3 orang karyawannya.

Pada awal membuka usaha tahu ini Pak Rahmad memproduksi tahu sekitar 27- 42

papan tahu setiap harinya.



4.2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi usaha tahu Pak Rahmad masih sederhana seperti terlihat

pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Struktur Organisasi di Usaha Tahu Pak Rahmad

Pimpinan usaha tahu merupakan pemilik sekaligus manajer yang berperan

sebagai pembuat kebijakandan dan pemegang kendali perusahaan. Manajer memiliki

tugas rangkap, yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi jalannyaproduksi, kegiatan

produksi, maka dibantu pleh karyawan pabrik. Karyawan pabrik berjumlah 3 orang.

Yang mana pendidikan pimpinan atau manajer usaha tahu yaitu SMA, sedangkan

pendidikan karyawan pabrik juga SMA.

Sementara untuk karyawan terbagi 2 bagian, yaitu :

Pimpinan / Manajer

Karyawan bagian pembuatan tahu Karyawan bagian penjemputan bahan
baku dan pengantar tahu



a. Karyawan bagian pembuatan tahu, dengan tugas sebagai berikut :

- Mempersiapkan bahan baku pembuatan tahu

- Mepersiapkan dan mengecek mesin-mesin yang digunakan dalam

pembuatan tahu

- Menghitung jumlah tahu yang telah selesai diproduksi, yang berhasil

dan gagal.

b. Karyawan bagian penjemputan bahan baku dan pengantar tahu

- Mempersiapkan dan mengecek transportasi untuk enjemput bahan

baku sekali seminggu.

- Mengantar tahu ke pelanggan, terutama dipasar.

- Menjemput ember-ember tahu ditempat pesanan pada sore hari, untuk

kemudian dicuci bersih.

- Menghitung kembali jumlah tahu yang akan diantarkan setiap hari.

4.3 Fasilitas Perusahaan

Usaha tahu Pak Rahmad memilii beberapa assrt atau fasilitas dalam

pembuatan yahu aupun dala easarkan pesanannya. Adapun fasilitas usaha tahu Pak

Rahad tersebut adalah :

1. Rumah produksi tahu

Rumah produksi tahu digunakan sebagai tempat untuk pembuatan tahu

dan rumah produksi tahu ini juga sebagai tempat penyimpanan mesin dan



alat-alat yang digunakan untuk pembuatan tahu. Luas rumah produksi tahu

adalah 8m x 13m.

2. Transportasi (mobil)

Pak Rahmad memiliki sebuah mobil pick up yang digunakan untuk

menjemput bahan baku, mengantarkan pesanan-pesanan dan menjemput

ember-ember tahu ditempat pesanan pada sore hari.

3. Tungku

Tungku digunakan sebagai pengganti kompor untuk merebus kacang

kedelai yang ada didalam panic sebelum diolah menjadi tahu.

4. Mesin penggiling kedelai

Mesin penggiling berfungsi sebagai alat untuk menghaluskan kacang

kedelai sebelum diolah lebih lanjut menjadi tahu.

5. Mesin penyaringan

Mesin penyaringan digunakan untuk menyaring antara ampas dan kedelai

yang akan diolah untuk menjadi tahu

6. Meja pemotong tahu dan cetakan tahu

Meja pemotong tahu dan cetakan tahu digunakan untuk memotong tahu

agar ukuran tahu sama setiap potongnya.


