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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 PT Karya Baja Semesta (KBS) adalah sebuah perusahaan perdagangan 

barang dan jasa khususnya hasil pertambangan (besi baja), bahan konstruksi, 

dan jasa konstruksi serta konsultasi bisnis dan manajemen SDM. Awalnya 

berpusat di Cengkareng namun kini telah berpindah ke Ruko Pasar Modern 

Paramount Blok G No. 8.  

 PT KBS yang didirikan pada tanggal 21 Januari 2010 ini berkomitmen 

untuk memberikan produk dengan mutu dan kualitas terbaik pada konsumen. 

Bapak Leo Narwin, selaku Direktur PT KBS menjadikan kenyamanan dan 

kepuasan konsumen prioritas utama dan penyemangat perusahaan untuk terus 

maju dan berkembang. 

 Kini PT KBS juga telah memiliki website tersendiri yaitu www.kbs.co.id 

dan dapat dihubungi pada 021-2932 4889 untuk telepon dan 021-2932 4898 

untuk fax. Selain telepon dan fax, PT KBS juga dapat dihubungi melalui 

email dengan mengirimnya ke karyabajasemesta@yahoo.com. 

 

Gambar 2.1 Logo PT Karya Baja Semesta 

 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Pada PT Karya Baja Semesta (KBS), seorang direktur mengepalai semua 

karyawan yang ada dan sekaligus sebagai penentu arah gerak dari perusahaan. 

General Manager atau lebih sering dikenal dengan singkatan GM bertugas 

sebagai kepala dari manajer dari berbagai departemen dan pengawas jalan 

kerja perusahaan secara keseluruhan. Berada di bawah General Manager 
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adalah manajer dari departemen yang telah dibagi menjadi empat departemen 

yaitu Project Manager, Marketing Mananger, Financial and Accounting 

Manager, dan Purchasing. 

 Manajer-manajer dari tiap departemen juga memiliki peranan tersendiri. 

Project Manager bertugas sebagai pengawas proyek-proyek yang sedang 

berlangsung pada perusahaan, Marketing Manager sebagai kepala bagian 

para marketing pada perusahaan, Financial and Accounting Manager yang 

berurusan dengan keuangan dan akuntansi, dan Purchasing sebagai kepala 

pada bagian pembelian barang dan penghubung perusahaan dengan 

perusahaan-perusahaan pemasok. 

Rincian struktur organisasi PT KBS dapat dilihat pada gambar 2.2.

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi PT Karya Baja Semesta 
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