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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Profil Perusahaan 

Didirikan pada tahun 1996 oleh Timothy Siddik, PT. Zyrexindo 

Mandiri Buana mendesain, memproduksi, mendistribusikan perangkat 

keras dan lunak komputer yang berasal dari Indonesia di bawah nama 

merek dagang Zyrex. 

Memiliki perspektif vizio, perusahaan berusaha untuk memenuhi 

permintaan pasar. Perspektif yang tajam ini diharapkan dapat melihat 

prospek industri TI kedepannya sehingga dapat menetapkan arah bisnis 

berikutnya seperti yang sekarang dilakukan adalah penambahan produk 

selain perangkat computer, yaitu Smart Phone dan Power Bank. 

Nama Zyrex berasal dari reptil yang hidup pada periode Cretaceous 

(65 juta lalu). Ukurannya bisa mencapai panjang 13 meter dan 6 meter 

dengan berat hampir 6 ton. Zyrex merupakan reptil terkuat dan terbesar 

pada zamannya.  Salah satu karakteristik yang berbeda dengan reptil 

lainnya adalah Zyrex memiliki vizio penglihatan, yaitu  visi jarak jauh 

tetapi masih dapat fokus pada mangsa di sekitarnya. Karakteristik inilah 

yang diambil untuk menjalankan perusahaan ini.  

Visi dari perusahaan yang baru berulang tahun ke 17 ini adalah 

menjadi penghasil PC nomor satu di Indonesia. Menjadi nomor satu 

berarti mampu menghasilkan kualitas PC terbaik dengan harga yang paling 

ekonomis dan memberikan layanan pelanggan terbaik. Sedangkan misi 

dari PT. Zyrexindo Mandiri Buana dibagi kedalam beberapa butir: 

1. Industri teknologi terbaru dan produk kualitas terbaik. 

2. Mendistribusikan produk-produk dalam tercepat dan paling efisien 

untuk semua segmen pasar. 

3. Memberikan pengalaman yang paling memuaskan kepada klien 
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Penghargaan yang pernah diterima oleh PT. Zyrexindo Mandiri 

Buana adalah:  

1. The #1 Indonesia PC 

2. Best National PC 2003 & 2004 Award 
3. Official PC Games XIX, PON Events 
4. ISO 9001:2000 Certification 
5. Enterprise 50 Company Award 
6. Top 10 Best CEO Award 
7. Microsoft Gold Partner – Sytem Builder 
8. Best Microsoft Systems Builder 2003 – 2005 
9. Intel COEM partner in Indonesia 
10. Anugerah produk Asli Indonesia 2007 from Harian Bisnis 

Indonesia 
11. Best Local Notebook 2013 from SWA 
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2.2  Struktur Organisasi 

Gambar 1. Struktur Organisasi 

 

 Sumber: arsip PT. Zyrexindo Mandiri Buana 
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