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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Ellen Bed mulai beroperasi pada tahun 2007, awalnya proses jual beli 

bantal dan bantal guling yang dilakukan masih bersifat sebagai reseller, dengan 

kata lain Ellen Bed menjual produk kepada customer yang produknya diambil dari 

supplier yang lebih besar. 

Pada tahun 2008, Ellen Bed mulai mengembangkan usahanya dengan 

mulai memasok bahan baku pembuatan bantal dan bantal guling untuk diproduksi 

sendiri dengan sumber daya yang seadanya. Bermodalkan 1 mesin jahit dan 2 

karyawan  Ellen Bed memulai untuk memproduksi sendiri bantal dan bantal 

guling untuk memenuhi pesanan. Tentu saja hanya dengan modal mesin dan 

sumber daya yang sangat  minim Ellen Bed belum mampu melayani pesanan dari 

hasil produksi sendiri, karena itu pada tahun itu Ellen Bed juga masih melakukan 

pembelian dari distributor yang lebih besar. 

Penambahan mesin dan sumber daya dilakukan pada tahun 2009 dan 

hasilnya tentu saja membuat Ellen Bed mampu untuk melayani pesanan dari hasil 

produksi yang dilakukan meskipun cakupan wilayahnya masih untuk Tangerang 

dan sekitarnya. 

Untuk terus mengembangkan usaha bantalnya, Ellen Bed mulai 

menambah variasi produk yang dijual, yang semula hanya menjual bantal dan 

bantal guling standar pada tahun 2010-2011 Ellen Bed menjual bantal lantai, 

bantal cinta, dan bantal  sofa.  

Tahun 2012, seiring berkembangnya usaha jual beli bantal yang dilakukan, 

Ellen Bed mulai menerima pesanan secara khusus dari pembeli seperti pesanan 

untuk kasur bayi, bantal bayi, bantal hias sofa dan lainnya. Akhirnya pada tahun 

2013 sampai dengan sekarang Ellen Bed sudah memiliki 8 karyawan dengan 

pemasaran produknya sudah sampai pulau Sumatera dan Bengkulu, bahkan Ellen 

Bed sudah mulai menjadi distributor untuk bahan baku pembuatan bantal dan 
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kasur. Tidak hanya itu Ellen Bed juga menerima jasa servis untuk springbed untuk 

wilayah tangerang dan jakarta. 

2.1.1  Visi Ellen Bed 

Menjadi sebuah usaha dengan kinerja profesional, jujur, terus berkembang 

dan terus belajar untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan produktivitas. 

2.1.2 Misi Ellen Bed 

1. Mampu mengembangkan produk dengan inovasi yang baru 

2. Mampu meningkatkan kualitas produk yang lebih baik dari produk yang 

dihasilkan 

3. Mampu memperluas pemasaran 

4. Mampu memiliki tempat yang strategis guna mempermudah customer 

menjangkau 

 

2.1.3  Produk Ellen Bed  

Saat ini Ellen Bed memiliki beberapa jenis varian produk, dan akan 

berkemungkinan untuk diadakan pengembangan bisnis berupa lahirnya varian 

produk yang lainnya. Berikut ini adalah jenis produk yang sudah dibuat oleh 

perusahaan : 

1. Bantal / Bantal guling 

Bantal / Bantal guling dengan isi Foam di campur Dakron atau 

Foam di campur dengan Latek atau bisa dakron full atau latex full 

untuk perbedaan isi bantal / bantal guling akan mempengaruhi 

harga bantal. 

2. Bantal Sofa 

Bantal Sofa dengan isi latek dicampur rebonded dan water foam, 

atau dengan dakron full atau latex full. 

3. Bantal Cinta / Bantal Gaul 

Bantal dengan isi dakron dicampur  dengan foam atau dakron saja. 

4. Kasur Kasur dengan berbagai jenis ukuran 100x200, 120x200, 

160x200, 180x200, 200x200 dengan isi busa daging atau dengan isi 

latex. 
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2.1.4  Profile Ellen Bed 

 

Gambar 2.1 logo perusahan Ellen Bed 

(sumber: dokumentasi pribadi) 

 

 

   Tabel 2.1 Profile Ellen Bed  

 

 

Nama Perusahaan ELLEN BED 

Bidang Perdagangan Barang & Jasa 

Tanggal & Tahun Berdiri 2007 

Kantor Perum Benua Indah C3 No.15 RT003/005 

Pabuaran Tumpeng, Karawaci, Tangerang 

Website - 

No.Telp / Fax 081399180900 
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2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Ellen Bed 

 

 Gambar 2.2 merupakan gambar struktur organisasi Ellen Bed. Pada 

gambar struktur organisasi menunjukan bahwa Ellen Bed sebagai sebuah 

perusahaan yang masih berkembang sehingga para karyawan bekerja langsung di 

bawah pemilik. Berikut deskripsi pekerjaan posisi yang digambarkan;  

1) Owner 

Merupakan pemilik perusahaan yang menjalankan seluruh 

operasional perusahaan dari pembelian penjualan personalia sampai 

pencatatan uang masuk dan uang keluar.  

2) Production 

Merupakan sebuah divisi yang bertanggung jawab untuk 

melakukan proses produksi produk yang akan dijual atau dipasarkan 

kepada custome 

3) Packing 

Sebuah divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan 

pengemasan barang yang telah selesai diproduksi dan juga bertanggung 

jawab untuk melakukan distribusi pengiriman kepada pihak ketiga. 
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