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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1   Profil Perusahaan 

  PT Dharma Polimetal berdiri pada tahun 1989, dengan memproduksi produk 

berbahan dasar logam. Karena permintaan pasar baik itu lokal Maupun internasional 

terus bertambah maka PT Dharma Polimetal dibagi dalam beberapa bisnis unit yang 

berbeda-beda yaitu Supermarket Equipment, Healthcare Equipment, Automotive 

Components, Electroplating, dan  Machine/Dies. 

  Pada tahun 2000 unit bisnis Healthcare Equipment PT Dharma Polimetal  

melakukan supply agreement of manufacturing dengan Graham Field Health Product 

Inc. USA untuk penjualan secara khusus ke Everest & Jennings berupa kursi roda 

beserta komponen – komponen kursi roda. Tahun 2005 melakukan supply agreement 

of manufacturing dengan Invacare Eropa, UK, Prancis, dan German menjual secara 

khusus kursi roda Invacare dan komponen – komponennya. Tahun 2006 supply 

peralatan medis dan kendaraan ke Primary Health Centre, FMU, dan PMU di Jambi, 

Sumatera Selatan, Propinsi Papua, dan Jakarta. Melakukan pengadaan Furniture 

untuk program kegiatan IDB Universitas Diponegoro Semarang awal tahun 2010. 

Dan pada tahun 2011 melakukan pengadaan furniture dan peralatan non medis di 

rumah sakit Universitas Andalas Sumatera Utara 

Menjelang  akhir tahun 2013 unit bisnis Healthcare Equipment di tutup, dan 

didirikan lagi dengan nama PT Dharma Medipro. Untuk pengukuran standar kualitas 

dalam manajemen kualitas PT Dharma Medipro telah memiliki sertifikat ISO 

9001:200, ISO 13485:2007 (medical device) untuk design dan manufacturing of 

hospital bad, wheelchairs & patient lifters, Total Quality control (TQC), and Quality 

Control Circle (QCC). 
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PT Dharma Medipro menjual produk sampai keluar negeri seperti USA, 

Eropa, dan Australia. Produk – produk ekspor dibuat sesuai dengan permintaan dari 

konsumen. Konsumen yang menentukan design produk yang diinginkan. Selain 

konsumen luar negeri pasar kosumen dalam negeri juga dapat dipertimbangkan 

dengan baik, meskipun harga jual dalam negeri lebih rendah tapi daya beli konsumen 

dalam negeri menunjukan adanya peningkatan tiap tahunnya. Rumah sakit Siloam, 

drug store Century, dan project donation Europa Aid SCHS for Jambi menjadi 

konsumen utama dalam negeri perusahaan. 

PT Dharma Medipro dibagi menjadi dua divisi yaitu: 

1. Divisi Metal di Balaraja.  

2. Divisi Latex di Cikande 

Divisi pertama Metal memproduksi manual wheelchair & electric wheelchair, 

lifter, and hospital bed electric & hospital bed manual dan divisi kedua Latex 

memproduksi blood pressure & stethoscope, component blood pressure,dan rubber 

part.   

Produk PT Dharma Medipro Divisi Metal terdiri dari: 

1. Manual wheelchair: Harmony, Medicare, Policare, Transmed, Campion, 

Meditrans, Shower chair, dan  Adventure LX. 

2. Specialty wheelchair: Sport wheelchair, Kid wheelchair, dan Rough rider. 

3. Aluminium wheelchair. 

4. Patient aid: Cane & crutches, dan commode. 

5. Hospital bed electric. 

6. Hospital bed manual. 
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(Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.1 Manual Wheelchair 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.2 Specialty Wheelchair 
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(Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.3 Patient Aid & Aluminium Wheelchair 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.4 Hospital Bed Electric 
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2.2  Visi dan Misi Perusahaan 

2.2.1 Visi Perusahaan 

Visi merupakan pandangan mengenai tujuan yang akan dicapai 

perusahaan dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh perusahaan. PT 

Dharma Medipro memiliki visi yaitu: 

One of the World’s Leading Manufacturer of Healthcare Equipment, 

Rubber & Synthetic Products. 

2.1.2 Misi Perusahaan  

Misi merupakan pernyataan perusahaan mengenai tindakan yang akan 

dilakukan oleh perusahaan dalam mewujudkan visi. Misi PT Dhrama Medipro 

sebagai berikut: 

 Quality is our commitment, our products, and service is customer 

satisfaction oriented. 

 Most experience as an OEM maker for major branded products in 

Japan, USA, and Europe. 

2.3  Filsafat Perusahaan 

 PT Dharma Medipro memiliki beberapa filsafat yang melekat pada 

perusahaan sebagai berikut: 

1. Bekerja dan berkarya sebagai pengabdian kepada Tuhan, Bangsa, Negara, dan 

sesama. 

2. Membina kerjasama dengan saling menghargai. 

3. Mengutamakan kepuasan pelanggan. 

4. Meningkatkan kompetensi dan melakukan inovasi berkelanjutan untuk 

menjadi yang terbaik. 

5. Menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan. 
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(Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.5 Logo PT Dharma Medipro 
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2.4  Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

( Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.6 Struktur Organisasi PT Dharma Medipro 
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( Sumber : PT Dharma Medipro) 

Gambar 2.7 Struktur Organisasi Departemen Engineering & Quality Assurance 
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2.5    Gambaran Umum Departemen Engineering & Quality Assurance 

Departemen Engineering & Quality Assurance terbagi atas 4 bagian. Pertama 

bagian Maintenance, bagian ini bertugas untuk memelihara kondisi mesin – mesin di 

pabrik, melaporkan kepada atasan jika ada mesin yang rusak dan mengambil tindakan 

untuk perbaikan. Pada bagian maintenance juga mengatur penggunaan panel-panel 

listrik untuk setiap mesin yang digunakan saat proses produksi. Kedua bagian 

Product Engineering, bertugas untuk mendesain, mengembangkan produk, 

menggambar teknik, dan menggambar 3D. Ketiga Quality Assurance/Quality Control 

bertugas untuk mengontrol dan mengecek. Proses pengendalian kualitas dimulai saat 

barang masuk dilakukan pengecekan, selanjutnya barang terebut disimpan di gudang 

raw material, kemudian dilakukan pengecekan saat proses machine shop dan proses 

pengelasan, dan final inspection untuk proses finishing. Keempat bagian Process 

Engineering, bertugas untuk membuat model (prototype). 

 Semua karyawan pada Derpatemen Engineering & Quality Assurance 

memiliki tugas masing – masing dan setiap minggu memberikan laporan kepada 

atasan mengenai progress yang telah dilakukan. Tindakan ini dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana progress dari masing – masing karyawan dan selanjutnya 

menentukan berapa lama waktu yang diperlukan untuk proyek selanjutnya. 

Tabel 2.1  Jumlah Karyawan Departemen Engineering & Quality Assurance 

PT Dharma Medipro 

No Bagian Jumlah Karyawan 

1. Maintenance 3 

2. Product Engineering 3 

3. Quality Assurance/Quality Control 3 

4. Process Engineering 1 

TOTAL 10 

( Sumber : PT Dharma Medipro) 
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2.6  Landasan Teori 

   Teori – teori yang telah penulis pelajari menjadi satu patokan dalam 

pelaksanaan kerja magang. Penulis akan menjelaskan beberapa teori manajemen 

operasional yang ada hubungannya dengan kerja magang yang penulis laksanakan di 

PT Dharma Medipro. 

2.6.1  Manajemen Operasional 

Heizer dan Render (2008) mendefinisikan manajemen operasi adalah 

serangkaian  aktifitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan 

mengubah input menjadi output. 

2.6.2   Manajemen Produksi 

Heizer dan Render (2008) mendefinisikan produksi adalah kegiatan 

menciptakan barang dan jasa. Proses produksi merupakan aktifitas untuk 

menciptakan dan memberikan nilai tambah produk dengan menggunakan tenaga 

kerja, bahan baku, mesin, dan dana yang memberikan manfaat kepada manusia.  

Dalam proses produksi pembuatan produk dimulai dari bahan baku sampai menjadi 

barang jadi yang dibutuhkan oleh manusia. Manajemen produksi merupakan 

serangkaian aktifitas – aktifitas yang mengatur proses produksi produk.  

2.6.3   Kualitas 

Menurut Yamit (2001:7) kualitas adalah segala sesuatu yang menjadi 

kebutuhan dan keinginan konsumen. Kualitas juga berarti produk yang dihasilkan 

tidak memiliki cacat, memiliki kesempurnaan, dan kesesuaian dengan syarat yang 

telah diberlakukan. 

Heizer dan Render (2008) mengartikan kualitas adalah kemampuan dari suatu 

produk atau jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dari pelanggan . Dalam 

bukunya “Principles of Operations Management” Heizer dan Render  (2008) 

memberikan 3 alasan mengapa kualitas itu sangat penting. Alasan pertama untuk 

company reputation meningkatkan reputasi perusahaan, pandangan mengenai produk 

baru dan terjalin hubungan baik dengan pemasok. Kedua product liability yaitu 
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mengurangi resiko produk gagal. Dan ketiga global implications, peningkatan 

kemampuan perusahaan untuk bersaing secara global. 

Jadi, dari pendapat para pakar kualitas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kualitas adalah kondisi dimana produk yang di jual ke konsumen tidak memiliki cacat 

(zero defect) dan produk tersebut bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. 

2.6.4    Dimensi Kualitas 

Yamit (2001) menjelaskan bahwa terdapat 8 dimensi untuk menganalisis 

kualitas produk, yaitu: 

1. Performance merupakan karakteristik utama dari suatu produk yang 

dipertimbangkan oleh konsumen. 

2. Features merupakan aspek kedua dari performance yang menambahkan aspek 

– aspek tertentu, seperti fitur – fitur pelengkap yang mampu menimbulkan 

kesan yang baik. 

3. Reliability berkaitan erat dengan konsistensi produk dalam menjalankan 

fungsinya sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. 

4. Conformance merupakan tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh industri berdasarkan keinginan konsumen. 

5. Durability merupakan tingkat ketahanan produk yang berkaitan dengan masa 

pemakaian suatu produk. 

6. Serviceability merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kemudahan 

dalam melakukan perbaikan, keramahan, dan kecepatan dalam menanggapi 

permintaan konsumen. 

7. Aesthetics berkaitan dengan keindahan dan daya tarik tersendiri produk 

tersebut. Seperti dimensi, tampilan, dan lain – lain. 

8. Perceived Quality berkaitan dengan pandangan konsumen mengenai reputasi 

(brand name, image) produk tersebut. 
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2.6.5   Pengendalian Kualitas 

Stevenson (2005) mengartikan pengendalian kualitas merupakan teknik dan 

tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu produk sesuai dengan standar dan 

melakukan tindakan perbaikan jika produk hasil produksi tidak sesuai dengan 

standar. Tindakan pengendalian kualitas digunakan untuk mencapai, 

mempertahankan, dan meningkatkan kualitas dari suatu produk atau jasa. Kualitas 

harus dilakukan perbaikan terus menerus (continious quality improvement) untuk 

peningkatan kualitas produk (Schroeder, 2008). 
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