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BAB IV 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Perusahaan 

Perusahaan Rokok Putra Masa Depan merupakan industri rokok yang 

diprakarsai oleh bapak Toha namun, seiring berjalanya waktu dan persaingan yang 

ketat, akhirnya perusahaan ini diambil alih oleh anaknya yang bernama Ashari. Pada 

mulanya beliau hanya ingin sekedar mencoba membuat rokok kretek yang hanya 

beliau saja yang mengonsumsinya, namun ternyata lingkungan di sekitar beliau 

banyak yang menyukai rokok tersebut. Atas dorongan keluarga dan usaha keras bapak 

Ashari maka pada tahun 2006 didirikan Perusahaan Rokok yang diberi nama Putra 

Masa Depan yang berlokasi di Dusun Jegles, Desa Getas, Kecamatan Pace, 

Kabupaten Nganjuk.  

Pada waktu itu peralatan yang digunakan perusahaan masih sangat sederhana 

yaitu, banyak menggunakan tenaga kerja manusia, tempat yang digunakan masih di 

dapur beliau  dan hanya memproduksi satu macam produk yaitu rokok Roekoen Filter 

yang juga masih menggunakan tenaga manusia. Berkat keseriusan dan keuletan bapak 

Ashari perusahaan yang dahulu hanya memproduksi satu produk rokok tetapi 

sekarang telah mampu memproduksi rokok semakin banyak  dan produksi rokoknya 

sekarang ada dua jenis yaitu rokok kretek dan filter. Peralatan yang digunakan juga 
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sudah modern dan menggunakan tenaga kerja yang banyak. Daerah pemasaran yang 

semula hanya sekitar Nganjuk sekarang telah berkembang semakin luas hingga 

mecapai daerah di luar Nganjuk. 

 

 

 Gambar 4.1     Gambar 4.2 

  Packaging rokok kretek                         Mesin hlp rokok filter 

 

 Gambar 4.3    Gambar 4.4 

       Unit mesin rokok             Pack distribusi 
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4.2 Bentuk Badan Hukum Perusahaan 

Secara resmi Perusahaan Rokok Putra Masa Depan telah mendapat ijin usaha 

pada tahun 2006 pada tanggal 27 Juli dengan ijin pemerintah terbaru bernomor 

522.3(682)/411.306/2013. 

 

4.3 Lokasi Perusahaan 

Perusahaan Rokok Putra Masa Depan Nganjuk terletak Desa Plosoharjo, 

Kecamatan Pace. Tepatnya di RT: 001 / RW:005. Dalam memilih lokasi, perusahaan 

mempertimbangkan beberapa faktor yang berhubungan dengan kelancaran usaha.  

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam lokasi Perusahaan Rokok 

Putra Masa Depan adalah sebagai berikut. Faktor-faktor primer yang menjadi 

pertimbangan adalah: 

a. Bahan baku 

Kebutuhan bahan baku seperti tembakau, cengkeh, saos, serta bahan pembantu 

lainnya tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhannya. Hal ini karena 

kebutuhan bahan baku masih terjangkau di sekitar  Jawa Timur. 

b. Tenaga kerja 

Lokasi perusahaan ini merupakan lokasi yang padat dengan penduduk, 

sehingga kebutuhan akan tenaga kerja diperoleh dari penduduk setempat dan 

daerah sekitarnya. 
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c. Transportasi 

Pemilihan lokasi Perusahaan Rokok Putra Masa Depan Nganjuk sangat 

strategis yaitu dekat dengan pasar dan dekat jalan raya. Sehingga masalah 

angkutan untuk membawa bahan mentah maupun barang jadi untuk 

dipasarkan tidak mengalami kesulitan.  

d. Area Pemasaran 

Nganjuk, Kediri, Blitar, Jember dan Gresik 

e.  Modal 

Kebutuhan akan modal berasal dari modal Bapak Ashari sendiri 

 f.  Letak Geografis 

Merupakan faktor yang sangat penting dalam usaha memasarkan produk. 

Letak yang geografis dekat jalan raya dipilih karena menghubungkan tiap-tiap 

kota di sekitarnya. 

g.  Fasilitas Listrik dan Telepon 

Fasilitas Listrik dan Telepon adalah faktor sekunder yang sangat penting, 

karena dalam melakukan aktivitas perusahaan selalu terkait dengan listrik dan 

telepon, misalnya penerangan pada waktu pemesanan bahan baku dan 

menerima order dari pelanggan. 

h. Produk & Harga 

Roekoen Internasional (filter), Rokoen Premium (filter), R Masa (filter), Putra 

Rokoen (kretek), PD Massa (kretek), dan Rokoen Masa (kretek). Filter 10.000 

rupiah, Kretek 7.000 rupiah 
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4.4 Tujuan Perusahaan 

a. Tujuan Jangka Pendek 

 Tujuan jangka pendek adalah yang akan dijalankan dalam jangka waktu yang 

relatif singkat dan biasanya kurang dari satu tahun. Tujuan jangka pendek dari 

Perusahaan Rokok Putra Masa Depan adalah sebagai berikut: 

1. Berusaha untuk mencapai efisiensi bahan baku dengan mengadakan 

persediaan bahan baku yang cukup, tidak kurang dan tidak lebih 

2. Berusaha mencapai target produksi yang sudah ditentukan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas 

3. Meningkatkan volume penjualan 

4. Menjalin hubungan yang lebih erat kepada konsumen 

b. Tujuan Jangka Panjang 

Tujuan jangka panjang dilakukan apabila tujuan dari jangka pendek sudah 

tercapai. Tujuan jangka panjang dapat dicapai dengan membutuhkan waktu yang 

relatif lama dan biasanya lebih dari satu tahun. Tujuan jangka panjang Perusahaan 

Rokok Putra Masa Depan adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga kontinuitas perusahaan 

2. Meningkatkan areal wilayah pemasaran 

3. Menguatkan posisioning perusahaan di khalayak konsumen 

4. Mengadakan pengembangan usaha 
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5. Dan ikut serta dalam membantu pemerintah menanggulangi pengangguran 

dengan cara memberikan kesempatan kerja pada masyarakat setempat 

 

4.5 Struktur Organisasi  

Tabel 4.1 

Bagan Organisasi 

 

Sumber: Perusahaan Rokok Putra Masa Depan. 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian 

1. Direktur 

a. Menetapkan tujuan perusahaan 

b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengontrol aktivitas perusahaan  

Direktur

Kepala 
Keuangan

Akuntan Legal Officer

Kepala 
Produksi

Kepala 
Material

Kepala Bahan 
Baku

Kepala 
Startegi & 
Planning

Public 
Relations

Sales Dan 
Marketing

Supervisor

Driver Salesman
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c. Menetapkan dan merumuskan kebijakan yang harus dilaksanakan dan diikuti 

bawahannya 

d. Memutuskan atau tidak semua kebijakan yang diajukan oleh semua kepala 

divisi 

e. Menentukan SDM baru ataupun pemutusan kerja karyawan 

2. Kepala Keuangan 

a. Mengatur dan mengelola penerimaan dan pengeluaran dana 

b. Memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan 

c. Menjalankan dan merinci tugas sesuai dengan kebijakan umum 

d. Bertanggung jawab atas segala kegiatan administrasi dan aktivitas perusahaan 

dibidang keuangan. 

3. Akuntan 

a. Melaksanakan pencatatan pembukuan perusahaan 

b. Mengelola dan menyusun laporan keuangan perusahaan 

c. Mendata absensi karyawan  

d. Melakukan pendataan laporan gaji karyawan 

4.  Legal Officer 

a. Mengurus segala hal perizinan yang berkaitan dengan kepentingan perusahaan 

b. Mengurus data BPJS karyawan/ketenagakerjaan 

c. Memantau perkembangan aturan menganai perusahaan rokok 

d. Mengurus permasalahan hukum  
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5.  Kepala Produksi 

a. Mengawasi jalannya proses produksi. 

b. Menentukan jumlah yang harus diproduksi sesuai dengan rencana perusahaan. 

c. Menentukan berapa jumlah bahan baku yang harus disediakan untuk produksi. 

d. Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan produksi. 

e. Melakukan pembelian bahan baku dan bahan material untuk kebutuhan 

produksi. 

6. Kepala Material 

a. Mendata ketersediaan bahan material untuk produksi (foil, inner, ctp, ambri, 

filter, opp, e – tiket,) 

b. Melaporkan tiap minggu ke kepala produksi ketersediaan stok untuk produksi. 

7.  Kepala Bahan Baku 

a. Mendata ketersediaan bahan baku untuk produksi (saos,tembakau,cengkeh). 

b. Melaporkan tiap minggu ke kepala produksi ketersediaan stok bahan baku 

untuk produksi. 

c. Membuat cita rasa rokok. 

8.  Kepala Startegi Dan Planning 

a. Membuat laporan perkembangan perusahaan setiap 3 bulan sekali ke Direktur. 

b. Memberi keputusan ataupun membuat segala bentuk startegi yang akan 

ditetapkan ataupun diajukan oleh tim Public Relations ataupun Mareketing. 

c. Bertanggung jawab dengan semua aktifitas kegiatan pemasaran. 
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9.  Public Relations 

a. Mewakili perusahaan dalam setiap pertemuan dengan pihak eksternal 

b. Bertanggaung jawab atas brand awareness perusahaan 

c. Ikut ambil andil dalam kegiatan pemasaran soft selling maupun hard selling 

d. Melakukan pengevaluasian disetiap event yang dilakukan 

e. Memanajemen isu yang ada dipublik. 

10. Sales Dan Marketing 

a. Mengadakan penelitian tentang harga 

b. Mencari daerah pemasaran baru dan konsumen baru untuk memperluas daerah 

pemasaran 

c. Memberikan informasi tentang perkembangan pemasaran hasil produk 

perusahaan maupun perubahan selera konsumen 

a. Menjaga hubungan baik dengan para stackholder 

b. Bertanggung jawab dengan standart penjualan yang ditetapkan oleh Direktur 

c. Improvement marketing plan 3 bulan sekali. 

11. Supervisor 

a. Mengawasi jalannya pemasaran di wilayah sendiri 

b. Melaporkan semua kegiatan setiap satu minggu sekali-dua kali kekantor pusat.   

c. Memantau grafik penjualan di wilayahnya. 

12. Driver 

a. Mengantarkan setiap ada keperluan yang berhubungan dengan perusahaan. 
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13. Salesman 

a. Menjual dan memasarkan produk 

b. Memperkenalkan produk baru kepada konsumen 

c. Menjaga hubungan baik dengan para stackholder 

d. Melaporkan feedback/keinginan para stackholder ke kantor 

e. Mendata jumlah transaksi disetiap harinya dari setiap outlet ataupun took 

f. Mendata keuangan yang masuk tiap minggu dari semua outlet ataupun toko 

 

4.6 Alur Distribusi                                            

Tabel 5.1 

Distribusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Perusahaan Rokok Putra Masa Depan 

Produsen 

Distributor 

Grosir dan Agen 

Outlet Konsumen 

Konsumen 
Outlet Konsumen

 

 
Produsen 

 
Produsen Konsumen 
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 Penjelasan dari gambar di atas adalah produsen dalam hal ini adalah pabrik. 

Alur distribusi dari pabrik ada dua jalur utama, yaitu alur business to business dan 

alur business to customers. Maksud dari alur business to business adalah alur yang 

ditujukan untuk pengusaha, dengan system pemberian harga khusus dengan catatan 

kuantiti yang sudah ditentunkan oleh perusahaan. Bisa diartikan alur distribusi ini 

mengarah untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan. Sedangkan 

alur business to customers merupakan alur distribusi terpusat yang dimana system 

pengelolaan penempatan produk perusahaanlah yang menentukan, seperti halnya 

spreading ke outlet/toko ataupun personal selling ke enduser langsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 




