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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Ditinjau dari perkembangannya, perusahaan ini merupakan perusahaan 

group yang terdiri dari PT Shinta Indah Jaya, PT Sital Jaya dan PT Sulindafin. 

PT Shinta Indah Jaya didirikan pada tahun 1971 sebagai perusahaan 

industri yang bergerak di bidang pabrik kain atau polyester. Dengan modal awal 

Rp. 1.040.000.000,00, PT Shinta Indah Jaya memiliki lokasi pertama untuk 

mendirikan pabriknya di Jalan Pintu Kecil Pasar Pagi, Jakarta Kota. Sejalan 

dengan perkembangannya perusahaan, maka di tahun 1975 didirikan PT Sital Jaya 

yang bergerak di bidang tekstil. Dalam waktu yang relatif singkat terbentuklah 

perusahaan baru untuk mengekspansi perushaannya yang diberi nama PT 

Sulindafin. 

Perusahaan ini berdiri tepatnya pada tanggal 21 Januari 1979 berlokasi di 

Jalan Imam Bonjol No.133 Karawaci, Tangerang – Banten. Sedangkan kantor 

pusatnya terletak di Jalan Zainul Arifin Komplek Ketapang Indah Blok B1 Nomor 

15-16 Jakarta. 

Bentuk perusahaan dari PT Sulindafin yaitu Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) dengan peraturan Nomor IV/PPI/PMDN/1985 dan merupakan 

suatu perusahaan swasta nasional yang terdaftar di Departemen Kehakiman 

dengan surat Notaris Nomor 209/SK/5/1986. 

PT Sulindafin mulai beroperasi 1980 dengan produksi pertamanya adalah 

polyester POY dan DTY. Sejalan dengan perkembangannya maka pada tahun 

1986, CHIPS dan FIBER dipadukan secara vertikal denan unit Poly Kondensasi. 

 Karyawannya yang berbakti hingga sekarang ini berjumlah kurang lebih 

2000 orang. Wilayah pemasarannya mencakup seluruh dunia baik dalam negeri 
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maupun luar negeri seperti Eropa, Timur-Tengah, Asia termasuk Jepang, CIS, dan 

Amerika Serikat. 

Perusahaan selalu menitikberatkan pada peningkatan disiplin di segala 

bidang,program pelatihan yang efektif untuk mendukung suksesnya program 

pengkaderan dan peningkatan karir, keselamatan kerja, mutu barang dan kepuasan 

pelanggan. 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh PT Sulindafin Tangerang 

selalu berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan perusahaan. Dengan 

demikian struktur organisasi yang dimiliki perusahaan sekarang ini 

pembagiaannya menjadi luas. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan 
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2.2.1. Struktur Organisasi Pada Departemen EDP 

Dari stuktur organisasi perusahaan yang begitu besar, beriku divisi tempat 

penulis melakukan praktek kerja magang yaitu divisi EDP. 

 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Departmen EDP 

Selama proses pengerjaan sistem work requisition PT Sulindafin ini, 

penulis dikepalai atau diarahkan oleh Bapak E. Kurniawan selaku Manager 

Department. Jadi selama proses magang berlangsung, setiap konsultasi di 

lapangan dilakukan dengan Bapak E. Kurniawan. 
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2.3. Proses Business 

 

Gambar 2.3 Proses Business 

 

 

Pembuatan aplikasi...., Handi Adityalim, FTI UMN, 2015



12 
 

2.3.1. Bidang Usaha Perusahaan 

PT Sulindafin Tangerang bergerak di bidang produksi yang menghasilkan 

produk, yaitu: 

a. Chips, yaitu polymer sintetis kering untuk bahan benang atau benang 

polyester. 

b. Staple fiber, yaitu serat sintetis dengan panjang tertentu atau seragam. 

c. Filament dan Textured, yaitu bahan untuk membuat benang. 

Dalam kemajuan industri tekstil di indonesia dan kondisi persaingan yang 

ketat dalam memproduksi jenis produk tersebut, maka seluruh upaya dilakukan 

untuk dapat menghadapi kondisi yang demikian itu. Hal ini diwujudkan dengan 

pengadaan kebutuhan di dalam negeri dan di luar negeri. 

Kebutuhan tenaga ahli dan mesinnya didatangkan dari jepang dan jerman. 

Mesin-mesin yang digunakan umumnya bersifat semi otomatis dengan kapasitas 

chips sebanyak 60 ton per hari dan produksi filament-nya sebanyak 60 ton per 

hari. Saat ini PT Sulindafin Tangerang merupakan pabrik plyester yang cukup 

besar di Indonesia. Keempat jenis produk yang dihasilkan oleh PT Sulindafin 

Tangerang atas dasar pesanan dari langganan yang terdiri dari para pengusaha 

pertenunan dan pengusaha benang filament, yaitu para pengusaha dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. Kapasitas produksi PT Sulindafin Tangerang 

kurang lebih 60.000 ton per tahun dan cukup baik diantara perusahaan yang ada di 

daerah Tangerang. 
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2.4. Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan  : PT Sulindafin 

 Alamat  : Jalan Imam Bonjol No. 133, KM2 Tangerang 15115, 

Indonesia 

No Telepon  : (021)5525821,5525953 

Email   : mkt@sulindafin.com 

Fax   : (021) 5524190 

Situs Web   : www.shinta.co.id/yarn_sulindafin.html 
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