
BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perusahaan 

 PT.Liuk Inti Lestari awalnya bernama Tirta Perdana yang didirikan 04

Febuari 1994 di Jl. Ikan Tongkol No.7 oleh Bapak Iwan Wijaya dan Ibu

Siuli. Pada  saat  itu  perusahaan yang baru berdiri  belum mempunyai

tempat  sendiri  sampai  berjalan  beberapa  tahun.  Setelah  kurang lebih

empat tahun Tirta Perdana makin berkembang dan memutuskan untuk

pindah  lokasi  mencari  tempat  yang  lebih  luas.  Perusahaan  yang

bergerak  dibidang  bisnis  Pipa  uPVC-Galvanis  dan  fittings  menjual

barang dari pembelian barang dari toko yang lebih besar.

Tahun 1998 perusahaan berinisiatif mengembangkan jaringan distribusi

sendiri. Pertama kalinya perusahaan di percayai menjadi distributor dari

pabrik  PT.  Pralon,  PT.  Wahana  Duta  Jaya  Rucika,  PT.  Pipamas

Primasejati.  Dan  sukses  pemasaran  produk  berjalan  lancar  dan

penjualan meningkat. Setelah 3 bulan PT. Pratama Indo Plastik ,  PT.

IntiSumber Baja Sakti  yang bergerak di pipa besi pun mempercayakan

produk  nya  ke  Tirta  Perdana.  Dengan  hasil  laba  yang  meningkat

perusahaan mempunyai tempat sendiri di jl. Ikan Tongkol No.53 untuk

barang fittings dan di Jl.Ahmad Dahlan No.100 untuk pusat kantor dan

gudang pipa.

 Tahun 2002 Tirta perdana mengganti nama menjadi Dwi Putra yang

berarti  “Dua anak putra”.  Dwi Putra memperbesar pemasaran barang

hingga hampir  semua toko dalam kota beralih  mengambil  barang ke

Dwi Putra dan sampe toko luar kota menjadi tujuan pemasaran. Seiring

dengan kemajuan perusahaan produk-produk baru bermuncukan seperti

dari  PT.  Onda  Mega  Industri,  PT.  Anugerah  Damai  Bersanma,  PT.

Surya  Alam Semesta.  Pada  tahun  2015  Dwi  Putra  mengganti  nama

menjadi PT.Luik Inti Lestari namun nama ini belum banyak toko yang

tahu, perusahaan masih mengeluarkan faktur dengan nama Dwi Putra



sehingga  toko  lebih  dikenal  dengan  nama  Dwi  Putra,  jadi  seolah

perusahaan mempunyai 2 nama.

 Pada tahun 2015 perusahaan memindahkan semua aktifitas acoutting

dan barang di satu tempat di Jl.Ahmad Dahlan No.100 Teluk Betung-

Bandar  Lampung,  sedangkan  di  Jl.Ikan  Tongkol  No.53  dikhususkan

untuk  barang  ecer.  Perusahaan  PT.Liuk  Inti  Lestari  memiliki  lima

filosofi yang dijunjung tinggi yaitu nilai-nilai kemanusiaan, etika bisnis,

persatuan melalui keharmonisan, cepat dan unggul dalam inovasi dan

bekerja  secara  cerdas  dalam  budaya  pembelajaran.  Nilai-nilai

perusahaan  tersebut  adalah  pegangan  untuk  menjalankan  dan

mengembangkan PT.Liuk Inti Lestari ke depannya.

2.2 Visi dan Misi PT. Liuk Inti Lestari 

2.2.1 Visi PT. Liuk Inti Lestai 

Tumbuh,  berkembang  secara  berkesinambungan  menjadi  perusahaan

terkemuka diIndonesia. 

2.2.2 Misi PT. Liuk Inti Lestari 

i. Membantu  Pemerintah  dan  Masyarakat  dalam  memenuhi

kebutuhan pipa dan Sambungannya. 

ii. Menjunjung  tinggi  kualitas  produk  yang  sesuai  dengan

kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

iii. Mengutamakan  komitmen  servis  dan  kejujuran  dalam

berbisnis.

2.3 Bidang Usaha/Kegiatan Umum Perusahaan

 Sejak berdiri nya perusahaan pada tanggal 04 Februari 1994 kegiatan

utama PT. Liuk Inti  Lestari  secara umum yaitu memberikan pelayan

kepada  masyarakat  didunia  perPipaan  melalui  produk-produk  dan

sarana  yang  telah  diciptakan.  Pada  dasar  nya  PT. Liuk  Inti  Lestari



merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Distributor Pipa Pvc

dan Sambungannya. Berikut bebrapa contoh Produk yang di jual oleh

PT. Liuk Inti Lestari :

1. Pipa  Pvc  adalah  pipa  yang  di  jual  dari  bahan  PVC  (Poly  Vinil

Chloride) dan di campur dengan bahan additive atau bahan-bahan

tambahan. Pipa Pvc yang dijual mempunyai standar :

 Standar  SNI  (Standar  Nasional  Indonesia),  dengan  20mm

sampai dengan 630mm, dengan merk Rucika berwana Putih.

 Standar  JIS (Japan Industrial  Standars),  dengan diameter  V2”

sampai dengan 12” dengan merek Rucika berwarna abu-abu

Pipa Rucika dapat di kelompokan menjadi 2 yaitu class AW untuk

pipa tekanan kerja  10kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter

dari 1/2” sampai 12” , dan class D untuk Pipa tekanan dengan 11

macam ukuran diameter dari 1 ¼ dampai 12.

2. Fiting yaitu sambungan Pipa Pvc Contohnya : 

 Soket, yaitu sambungan pipa berbentuk Lurus,

 Elbow, yaitu sambungan Pipa berbantuk siku atau L,

 Tee, yaitu sambungan pipa berbentuk T,

 Reduser, yaitu sambungan pipa yang digunakan untuk merubah

ukuran pipa dari ukuran besar ke kecil.

2.4 Lokasi Perusahaan 

PT. Liuk Inti Lestari beralama di jalan KH Ahmad Dahland No. 100

RT/RW 003/000  Kel.  Kupang  Teba,  Kec.  Teluk  Betung  Utara,  kota

Bandar Lampung.

2.5 Struktur Organisasi PT. Liuk Inti Lestari 

 Gerak   majunya  perindustrian   menuntut   adanya   keterpaduan

antara   sistem   organisasi   dengan   sistem   manajemen.   Hal   ini

berkaitan  dengan  kebijaksanaan  atau  peraturan  dalam  mencapai

hasil  produksi yang baik dan efektif. Keadaan ini perlu didukung  oleh

organisasi yang mantap.



 Struktur  Organisasi  adalah  suatu  susunan  dan  hubungan  antara tiap

bagian serta posisi  yang ada   pada suatu  organisasi  atau  perusahaan

dalam  menjalankan    kegiatan operasional  untuk mencapai

tujuan.Struktur Organisasi  menggambarkan  dengan  jelas pemisahan

kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan  bagaimana

hubungan aktivitas.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Liuk Inti Lestari

Sumber : PT. Liuk Inti Lestari

Struktur organisasi dan tugas masing-masing karyawan pada PT. Liuk 

Inti Lestari sebagai berikut : 

a. Direktur 

 Memimpin angota rapat dan pengurus.

 Melakukan  pengawasan/kontrolterhadap  unit-unit  usaha

dalam melaksanakan program-program kerjanya.

DEREKTUR

ACCOUNTING SEKERTARIS 

ADMINISTRASI SALES

UNIT ANGKUTAN BADAN PENGAWAS



 Melakukan pengorganisasian bersama pengurus lain dalam

rangka memanajemen unit-unit usaha dan seksi-seksi dalam

fungsi  kewenangan  kerja  agar  dapat  bekerja  sama  untuk

mencapai hasil maksimal.

 Melakukan  control,  mengendalikan  serta  memperingatkan

atau  memberisanksi  jika  terjadi  penyimpangan-

penyimpangan terhadap pengurus dan unit.

 Menerima dan menolak permohonan anggota baru serta

memberhentikan anggota. 

b. Sekertaris 

 Mencatat  dan  membukukan  transaksi-transaksi  pinjaman

jangka  panjang  serta  pinjaman  lain  yang  nilai  nya  besar,

surat berharga, dan transaksi lainnya.

 Membuat korespondensi internal dan eksternal.

 Membuat notulen pada saat rapat anggota dan pengurus.

 Membukukan inventaris harta tetap.

 Menyusun laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus

setiap tahunnya.

c. Accauting 

 Mengambil cash flow dari bank.

 Bertanggung jawab atas kas dan rekening bank.

 Membantu dan memandatangani cek dan giro 

 Mengarsipkan  bukti-bukti  transaksi  dan  membukukannya

dalam buku kas setipa bulannya.

 Melaporkan kepada ketua posisi kas dan rekening bank.

 Membutat jurnal pemasukan dan pengeluaran kas dan bank 

 Menerima dan mangeluarkan uang yang sifatnya harian dan

yang sudah di setujui oleh Direktur 

d. Sales

 Mencari dan memberikan order barang dari toko-toko besi.



 Menagih pembayaran piutang 

Mempromosikan prosduk Pipa Pvc dan Sambungannya,

e. Adminitrasi 

 Membuat faktur penjualan.

 Menginput barang masuk dari Supplies dan Importir.

f. Unit Angkut 

Bagian pengiriman barang ke toko-toko besi yang ada di Lampung.

g. Badan Pengawasan

 Mengawasi masuk dan keluarnya barang 

 Mengarahkan  kepada  supir-supir  yang  akan  mengirim

barang.


