
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

Berawal dari niat dan ketulusan hati serta dukungan penuh dari istri tercinta, 

seorang putra asal Lampung, Hi. Alfian Husin, S.H ingin mengabdi di daerah 

asalnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya 

generasi muda agar dapat berkiprah dan berkompetisi dengan SDM daerah 

lain maupun dengan bangsa-bangsa lain dalam rangka menghadapi era 

kesejagatan. 

 

Kemudian hal ini diwujudkan dalam pendirian Yayasan Pendidikan Alfian 

Husin. Melalui yayasan ini maka untuk pertama kalinya didirikan Lembaga 

Pendidikan Tanjung Karang (LPTK) dengan mendapat izin prinsip dan 

operasional dari DepartemenPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung 

untuk menyelenggarakan kursus komputer dan program pendidikan satu 

tahun. Dengan perkembangan lembaga ini (LPTK) serta pesatnya tuntutan 

masyarakat lampung, maka pada tanggal 5  Juni 1997 didirikanlah Sekolah 

Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer DARMAJAYA yang lebih 

dikenal dengan STMIK DARMAJAYA yang dikukuhkan Koordinator 

Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah II berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 29/D/O/1997 dengan menetapkan 

sebagai status terdaftar untuk program studi : Teknik Informatika (S1), 

Teknik Komputer (D3) dan Manajemen Informatika (D3), kemudian sesuai 



dengan perkembangan lampung dan tuntutan masyarakat, STMIK Darmajaya 

membuka kembali dua program studi yaitu : Sistem Informasi (S1) dan 

Sistem Komputer (S1). 

 

Bersamaan dengan usia yang ketiga tahunnya dan terus menerusnya 

pengembangan bangunan gedung perkuliahan dan pengembangan sarana 

pendukung lainnya, maka pada tanggal 6 Juli 2000 berdiri lagi Sekolah 

Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Darmajaya (STIE Darmajaya) 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 

101/D/0/2000 dengan menetapkan status terdaftar untuk program studi 

: Manajemen (S1), Akuntansi (S1) dan Akuntansi (D3). 

 

Atas Kepercayaan yang diberikan Masyarakat, Pemerintah Daerah dan 

Pemerintah Pusat (DIKTI), STMIK-STIE DARMAJAYA telah tumbuh dan 

berkembang menjadi sebuah Perguruan Tinggi Besar dan memiliki reputasi 

baik sebagai Institusi Pendidikan. Selain itu langkah-langkah pemenuhan 

kebutuhan dan peremajaan Sarana - Prasarana dan Fasilitas Pendidikan 

menjadi faktor penting untuk menunjukkan eksistensi dan kapasitasnya di 

dunia pendidikan. Hal ini merupakan tujuan Darmajaya untuk dapat menjadi 

fasilitator dan dinamisator pertumbuhan otonomi daerah, guna pencapaian 

nasionalisasi dan internasionalisasi Darmajaya di bidang Pendidikan. 

 

STMIK-STIE Darmajaya mendapat pengakuan dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan dengan peningkatan status STMIK-STIE Darmajaya menjadi 

(IBI) DARMAJAYA melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

No.167/D/O/2008 Tanggal 20 Agustus 2008. Perubahan status ini 



membuktikan bahwa STMIK-STIE Darmajaya diakui mempunyai 

keunggulan di bidang informatika dan bisnis, dan merupakan wujud 

kepercayaan pemerintah pusat kepada STMIK-STIE Darmajaya Lampung. 

 

2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi Perusahaan 

Visi dari IIB Darmajaya yaitu : 

Menjadikan Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan 

Teknologi Informasi. 

 

2.2.2 Misi Perusahaan 

Misi dari IIB Darmajaya antara lain : 

1. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan adaptif 

terhadap kemajuan teknologi informasi berdasarkan pendekatan riset 

dan nilai-nilai kejujuran. 

2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

yang unggul dan inovatif serta relevan dengan kebutuhan 

stakeholder. 

3. Mengembangkan budaya professionalism dalam tata kelola 

perguruan tinggi berbasis teknologi informasi. 

4. Mengembangkan lingkungan kampus yang kondusif. 

 

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut IIB Darmajaya menyiapkan 



rencana kerja yang akan disesuaikan seiring dengan perkembangan zaman. 

Sampai saat ini IIB Darmajaya memiliki program Ahli Madya, strata satu dan 

strata dua dimana masing- masing jurusan mempunya visi dan misi tersendiri 

untuk mencapai visi dan misi institusi. 

 

Adapun jurusan pada program strata satu adalah sebagai berikut : 

1. S1 Teknik Informatika 

2. S1 Sistem Informasi 

3. S1 Sistem Komputer 

4. S1 Desain Komunikasi Visual 

5. S1 Manajemen 

6. S1 Akuntansi 

7. S1 Bisnis Digital 

 

Adapun program study strata dua adalah sebagai berikut : 

1. S2 Magister Teknik Informatika 

2. S2 Magister Manajemen 

 

Dalam menjalankan program kerja dan kemajuan institusi ini, IIB darmajaya 

mempunyai struktur organisasi yang bagus sehingga dapat menjalankan 

manajemen kerja dengan baik. Struktur organisasi merupakan bentuk 

hubungan yang mencerminkan kejelasan garis wewenang dan tanggung 

jawab guna dapat melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Tugas-tugas dan 

garis wewenang dari setiap bagian dalam perusahaan tersebut disusun agar 



mekanisme dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik, serta tujuan yang 

sitetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya struktur 

organisasi yang baik, maka pimpinan dan karyawan lainnya diharapkan 

mampu bekerja pada bidang masing-masing dan mampu bekerjasama dengan 

bagian lain, serta untuk mengetahui ruang lingkup/batasan kerja di 

perusahaan tersebut. 

 

2.4 Lokasi Perusahaan 

IIB Darmajaya dipusatkan di Bandar Lampung. Tepatnya dijalan Zainal 

Abidin Pagar Alam No.93, Labuan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, 

Lampung, Indonesia. 

 

 

Gambar 2.1 Denah Lokasi IIB Darmajaya 

 



2.5 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi IIB Darmajaya 

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab di Institut Informatika dan Bisnis 

Darmajaya adalah sebagai berikut : 

1. Wakil Rektor 

Bertanggung jawab langsung pada rektor, membantu rektor dalam 

memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

 

2. Biro Humas, Kerjasama, Pemasaran, International office (BHKPI) 

Mewujudkan pencitraan lembaga pendidikan yang baik dengan cara 

menciptakan, memelihara dan membina hubungan yang harmonis serta 

kerjasama yang mengikat antara lembaga dengan semua civitas 

akademika, stakeholder dan masyarakat 

 

 

 



3. Dekan Fakultas 

Bertanggung jawab langsung kepada wakil rektor 1, memimpin 

penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

dalam kelompok bidang ilmu, serta membina tenaga kependidikan, 

mahasiswa, tenaga administrasi yang sesuai dengan rencana strategis. 

 

4. Ketua Jurusan 

Menjadikan jurusan di IIB Darmajaya mampu menciptakan sumber daya 

manusia yang handal, berkualitas, memiliki keahlian khusus sesuai 

dengan keahlian kompetensi masing-masing jurusan sehingga mampu 

berkarya dan beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan di 

bidang ekonomi, bisnis, dan teknologi informasi. 

 

5. UPT Perpustakaan 

Merencanakan pengembangan koleksi, pemeliharaan dan pengadaan 

badan pustaka. Menjalin kerjasama dengan pihak lain dan 

mempromosikan perpustakaan serta mengevaluasi koleksi supaya sesuai 

dengan perubahan dan perkembangan program perguruan tinggi. 

 

6. Kantor Urusan Sumber Daya Manusia 

Melaksanakan seleksi (Penerimaan), pembinaan, kesejahteraan, dan 

peningkatan sumber daya manusia (karyawan dan Dosen) dalam proses 

pencapaian visi dan misi institusi. 

 

 

 



 

 

7. BAAK 

Menjadikan BAAK sebagai pusat pelayanan dan Administrasi akademik 

yang baik dan memenuhi permintaan mahasiswa dan dosen. 

 

8. Biro Manajemen Aset dan Logistik 

Mengelola Biro Manajemen aset dan Logistik agar menjadi handal dan 

dipercaya dalam proses pengadaan, pengelolaan, perawatan, pengamanan 

dan pemberdayaan aset dan logistik guna mendukung pencapaian visi 

dan misi institusi. 

 

9. Biro Keuangan 

Menjadikan Biro keuangan sebagai pusat pelayanan keuangan kepada 

pihak internal (mahasiswa dan karyawan) maupun eksternal, dalam 

proses pencapaian visi dan misi institusi. 

 

10. Biro Kemahasiswaan 

Mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pembentukan dan 

pengembangan pribadi baik jasmani maupun rohani mahasiswa maupun 

alumni dalam rangka menunjang visi dan misi IIB darmajaya khususnya 

di bidang soft skill. 

 

11. LP4M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran, Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat). 

Sebagai pusat pelayanan bagi para dosen, karyawan, mahasiswa untuk 



menjalankan tri darma perguruan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


