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2 BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

2.1.1 PT Indah Jaya Minang 

 

Gambar 2.1 Logo PT Indah Jaya Minang 

 

PT Indah Jaya Minang berlokasi Komplek Ruko Imperial Walk Jalur Tol 

Alam Sutra 29C no 46-48 Alam Sutra Tangerang, digunakan sebagai tempat 

meeting dengan corporate, atau disebut dengan showcase, dimana di tempat itu 

menjadi tempat menaruh contoh-contoh barang yang diproduksi. Sedangkan N 39, 

digunakan sebagai kantor utama, serta gudang, dimana seluruh proses produksi 

dilakukan. 
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Gambar 2.2 PT Indah Jaya Minang Tampak Depan 

 

Berikut cerita tentang visi dan misi serta sejarah perusahaan PT Indah Jaya 

Minang ini. Indonesia adalah bangsa yang tidak hanya luas dalam segi kepulauan 

namun juga melalui kekayaan budayanya. Terdiri dari sekitar 250 juta manusia, 

orang Indonesia percaya akan pentingnya membangun persahabatan dan 

kepercayaan dengan satu sama lain baik keluarga maupun orang lain .  PT Indah 

Jaya Minang adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang Restoran. 

Yang sudah berjalan selama 48 tahun dalam bidang restoran masakan Padang 

yang dahulunya bernama Lapan Jaya sekarang menjadi Indah Jaya Minang. 

 

Gambar 2.3 Lokasi PT Indah Jaya Minang melalui Google Maps 

 

PT Indah Jaya Minang terletak di daerah Tangerang lebih tepatnya di 

Ruko Imperial Walk jalur tol Alam Sutra Tangerang. Penempatan PT Indah Jaya 
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Minang di jalur tol ini memiliki tujuan agar mendapatkan posisi yang strategis dan 

diketahui masyrakat pada umumnya karena masyarakat banyak melewati jalur tol 

sehingga akan sangat berpengaruh dalam proses produksi dan perdagangan. 

Seperti diketahui, sebagai restoran yang berciri khas masakan Padang , restoran 

Indah Jaya Minang sangat memiliki cita rasa masakan yang unik dari masakan 

Padang pada umumnya. 

 

2.1.2 Sejarah Singkat PT Indah Jaya Minang 

Restoran Masakan Padang Indah Jaya Minang  adalah perusahaan 

waralaba yang bergerak dibidang jasa boga atau makanan dengan cita rasa yang 

khas masakan Padang . Dengan ciri khas restoran masakan Padang, Restoran 

Indah Jaya Minang dulunya  berawal dengan nama Lapan Jaya ( yang artinya 

dalam bahasa Padang Delapan Jaya) yang berdiri pada tahun  1967, alasan diberi 

nama Lapan Jaya karena Restoran masakan padang  ini didirikan oleh Delapan 

orang bersaudara yang bernama Oei Boen Tai, Oei Boen Kiong, Oei Boen Hie , 

Oei Boen Hian, Oei Boen Liong , Oei Boen Kiang , Oei Boen Seng, Oei Boen 

Guek, dari sinilah nama Lapan Jaya terbentuk , lokasi Lapan Jaya sebelumnya 

berada di daerah Padang tepatnya di Jl. Niaga no 138 yang berada di kawasan 

pondok . 

   Setelah tahun berganti tahun tibalah saatnya regenerasi pada tahun 1977 

Lapan Jaya yang sudah dipindah tangankan ke generasi selanjutnya berubah nama 

menjadi Karia Indah Jaya , sebenarnya yang berubah hanya namanya saja 

sedangkan ciri khas makanan nya masih tetap sama , dari delapan bersaudara 

tersebut satu persatu sudah mulai meninggalkan Karia Indah Jaya karena 

disebabkan oleh faktor usia dan anak cucu mereka yang sudah berhasil di bidang 

lain , tibalah saatnya Indah Jaya diurus oleh Bapak Oei Boen Hie dan Istrinya 

yang bernama Giok Lin , tahun demi tahun kembali berlalu dan faktor usia 

menjadi penghambat Bapak Oei Boen Hie untuk meneruskan usaha Rumah 

makan pun terhenti, karena di tahun 1986 Bapak Oei Boen Hie wafat dan setelah 

beliau meninggal Karia Indah Jaya Minang tidak berhenti begitu saja, usaha itu 

terus di lanjutkan oleh istri beliau , tetapi factor umur yang menyebabkan beliau 
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tidak kuat lagi bekerja juga menjadi penghambat , tetapi beliau sebelum 

memutuskan untuk tidak bekerja lagi , beliau telah mewariskan tekni dan cara 

masak memasak kepada putri pertama yang bernama Suwati , selama beberapa 

tahun putri beliau menjalankan usaha ini dibantu oleh suami dan keluarganya.  

Usaha ini terus berkembang pesat tahun demi tahun berlalu , tapi pada 

tahun 2009 beliau terpaksa meninggalkan kota Padang karena di saat itu tepatnya 

pada September 2009 terjadi gempa yang sangat besar di daerah Padang , 

sehingga beliau tidak berani untuk melanjutkan usaha di kota Padang, beliau 

pindah ke Tangerang , dan timbulah keinginan kembali untuk membuka Restoran 

dan di bantu dengan adik yang sekarang menjadi Direktur mereka kembali 

mengembangkan usaha restoran ini di daerah Tangerang pada tahun 2010 sampai 

dengan sekarang.  

Perancangan dan pemasaran..., Daniel Darmawi, FTI UMN, 2015



   10 

   

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan PT Indah Jaya Minang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Organisasi dari PT Indah Jaya Minang 

Menurut gambar 2.4 di atas merupakan susunan struktur organisasi dari 

Perusahaan PT Indah Jaya Minang Secara umum tanpa di jelaskan secara lebih 

detail dikarenakan banyaknya divisi yang berada pada PT Indah Jaya Minang. 

Oleh karena itu, penulis langsung membuat struktur organisasi dimana penulis 

terlibat langsung dalam melakukan kerja magang di PT Indah Jaya Minang. 

Berikut uraian tugas dan kewajiban dari setiap divisi yang terdapat di PT Indah 

Jaya Minang.  
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1. Direktur Utama 

Direktur utama yang dipimpin oleh Bu Hetti bertugas menjalankan 

perusahaan dan bertanggung jawab atas kinerja perusahaan dan 

memimpin semua divisi yang ada di PT Indah Jaya Minang. 

 

2. Accounting 

Divisi Accounting yang dipimpin oleh Ibu Suwati dibantu 

dengan Ibu Meily bertugas untuk merencanakan fungsi akuntansi 

pada PT Indah Jaya Minang untuk menjamin kelancaran terhadap 

pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. 

 

3. Operasional 

Operasinal yang dipimpin oleh Bapak Burhan bertugas untuk 

menentukan dan menyiapkan standard operational perusahaan (SOP). 

Divisi operasional yang dipimpin oleh Bapak Burhan membawahi tiga 

divisi penting seperti Logistic  ,Operation dan Maintance. 

 

4. Marketing 

Marketing yang dipimpin oleh Bapak Kalek bertugas untuk 

memasarkan produk , memperkenal Indah Jaya Minang secara luas 

baik secara langsung ataupun melalui media electronic . Divisi 

head marketing yang dipimpin oleh Bapak Kalek membawahi dua 

divisi penting seperti marketing operasional dan design, sementara 

penulis mendapatkan bagian sebagai marketing yang bertugas 

untuk memasarkan Indah Jaya Minang melalui media online 

seperti website , facebook, instagram . 
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2.3 Visi, Misi, dan Perusahaan 

2.3.1 Visi 

Visi yang dimiliki oleh PT Indah Jaya Minang yaitu: 

Menjadi jaringan rumah makan terbesar di Indonesia, yang 

menyajikan makanan Padang berkualitas dengan layanan yang cepat dan 

bersahabat dalam rangka memenuhi selera dan kepuasan pelanggan. 

 

 

2.3.2 Misi 

 Membangun organisasi dan sistem manajemen yang bertaraf dunia 

serta Sumber Daya Manusia yang berdedikasi dan Profesional 

 Mengembangkan usaha ke seluruh pelosok Indonesia termasuk ke 

pasar Internasional 

 Memberikan kepuasan terhadap pelanggan, pemilik, pemegang 

saham, karyawan / pegawai 

 Menjadi Perusahaan Publik berbasis shariah 

 Mengembangkan inovasi demi kelangsungan dan ketahanan 

perusahaan 

 Mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dengan 

Mitra Usaha dan Para Pemasok 

 Menyelenggarakan program-program kemanusiaan dan sosial dalam 

bentuk kegiatan filantropi 

2.4 Pengenalan Bisnis Perusahaan PT Indah Jaya Minang 

PT Indah Jaya Minang merupakan restoran yang bergerak di bidang 

makanan yang menjual berbagai macam masakan Padang dan juga menjual aneka 

snack , beras dan kue yang berasal dari Padang, yang pada umumnya yang 

merupakan makanan khas Padang. Berbeda dengan restoran Padang lainnya yang 

biasanya hanya menjual makanan pokok tidak termasuk kue dan snack. 
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Gambar 2.5 Produk Indah Jaya Minang  

Tidak terpaku pada beberapa jenis makanan saja, PT Indah Jaya Minang 

juga menambahkan jenis masakan sendiri yang tidak ada di restoran Padang 

lainnya. PT Indah Jaya Minang juga membuka kerjasama dalam bidang franchise 

dengan pihak mana saja yang tertarik baik pihak dalam negeri atau luar negeri.    . 
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2.5 Deskripsi Pekerjaan 

Deskripsi pekerjaan selama melakukan kerja magang adalah: 

Bidang/divisi  : Programmer / Sistem Informasi 

Sebagai : Pekerja Magang 

Selama menjalankan kerja magang di PT Krakatau Daya Listrik, penulis 

mengerjakan pembuatan aplikasi e-Learning untuk karyawan tetap dan karyawan 

outsourching PT Indah Jaya Minang dalam memperoleh informasi yang ingin 

didapatkan. 
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