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BAB IV

GAMBARAN UMUM PT. GUJATI 59 UTAMA NGUTER

4.1 PROFIL PT. GUJATI 59 UTAMA

Jamu Gujati 59 pada awalnya dipasarkan dengan nama jamu

"Gunung Jati" sesuai dengan nama perusahaan yaitu Perusahaan Jamu (PJ)

Gunung Jati, yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1989 di Cirebon.

Pada saat itu perusahaan ini beroperasi sebagaimana layaknya suatu usaha

"home industry" dengan beberapa karyawan dan daerah pemasaran yang

sangat terbatas.

Pada tahun 1996 PJ Gunung Jati berubah bentuk menjadi Perseroan

Terbatas, yaitu PT GUJATI 59 UTAMA. Nama Gunung Jati disingkat

menjadi Gujati dengan alasan lebih praktis dan mengena untuk tujuan

pemasaran merk. Kemudian berubah lagi menjadi merk seperti yang

sekarang ini yakni Gujati 59.

Dengan berbagai pertimbangan, maka sejak 2003 perusahaan

memindahkan aktivitas produksi ke Desa Gupit, Kecamatan Nguter,

Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Diharapkan dengan

kepindahan ke daerah Sukoharjo ini perusahaan akan dapat terus tumbuh

dan berkembang sesuai dengan visi dan misi yang telah dicanangkan.

PT. GUJATI 59 UTAMA Nguter berlokasi di Jl. Raya Solo-

Wonogiri No. 59 (Km 26.5) Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten

Sukoharjo 57571, Jawa Tengah. PO BOX 238 Solo.
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4.2 VISI DAN MISI PT. GUJATI 59 UTAMA NGUTER

4.3.1 Visi PT. GUJATI 59 UTAMA

Menjadi Industri Jamu (obat herbal berbahan alami) terbaik, yang

berperan penting dalam peraturan nasional maupun global dalam

mendukung terciptanya kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia.

4.3.2 Misi PT. GUJATI 59 UTAMA

 Menjadikan Jamu sebagai tuan rumah di negeri sendiri dan

tamu terhormat di Negara lain, melalui produk-produk bermutu

yang memberikan kepuasan kepada konsumen dan menjadi

solusi masalah kesehatan masyarakat

 Menjadi Perusahaan yang dapat memberikan nilai-nilai (value)

yang tinggi dan menjadi tumpuan hidup serta pengembangan

diri bagi Pemilik dan Karyawan Perusahaan serta seluruh

jaringan Distributor dan pelaku alur distribusi lainnya.

 Menjadi perusahaan yang berperan dalam peningkatan

kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

4.3 DISTRIBUSI JAMU PT. GUJATI 59 UTAMA

Jamu Gujati 59 Menjangkau Nusantara Dan Dunia Sesuai dengan

salah satu Visi dan Misi "Gujati 59", untuk menjadi tuan rumah di negeri

sendiri dan tamu terhormat di negeri orang, maka Kami menyusun program

dan mekanisme distribusi yang komprehensif dan sistematis yang membuka

jalan bagi Perusahaan dan Distributor untuk tumbuh dan berkembang



23

bersama, yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian

akan tercipta kerjasama (partnership) yang berkesinambungan.

Selain tetap menekankan pada aspek bisnisnya, Kami juga

menciptakan kondisi dan atmosfir kekeluargaan di antara Perusahaan dan

Distributor. Sehingga rasa kekeluargaan ini akan dapat membangkitkan

motivasi dan komunikasi yang saling pengertian antara kedua belah pihak.

Sehingga semua kondisi baik suka maupun duka akan dipikul bersama

secara bahu membahu, seperti kata pepatah ringan sama dijinjing, berat

sama dipikul.

Saat ini hampir seluruh wilayah di nusantara telah terjangkau oleh

distribusi "Jamu Gujati 59". Memang ada beberapa wilayah seperti Aceh,

Riau Kepulauan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah dan

Tenggara, Provinsi-provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua yang secara

formal belum ada distributor kami. Namun pengamatan di lapangan, jamu-

jamu merk "Gujati 59" telah beredar luas di wilayah ini. Dalam hal ini jasa

para pedagang perantauan dari Jawa sangat membantu dalam penyebaran

produk-produk "Gujati 59". Untuk wilayah-wilayah ini kami masih

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pihak yang ingin bekerja sama

menjadi partner kami, sebagai Distributor Gujati 59. Ke depan, Kami

berharap bahwa "Jamu Gujati 59" dapat diekspor ke mancanegara sehingga

dapat sebagai tamu terhormat di negara lain.
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4.4 PRODUK JAMU PT. GUJATI 59 UTAMA

Produk-produk jamu herbal yang dipasarkan oleh PT. Gujati 59

Nguter Sukoharjo ada beberapa kelompok baik jamu untuk anak-anak

maupun dewasa, berikut produk yang dipasarkan oleh PT. Gujai 59 Utama

Nguter Sukoharjo :

1. Kelompok Jamu Super

a. Macan GT

b. Macan GT Kapsul

c. Kunyit Asam Sirih + Majakane

d. Kunyit Asam

e. SW (Majakane India) Pil

f. Keset Wangi Pil

g. Pelangsing (Peluntur Lemak)

h. Pelangsing Pil

i. Neo Masuk Angin

j. Ram-Ping (Susut Perut)

k. Nosrat (Asam Urat)

l. Rapet Arum Cebok 6 Gram

m. Rapet Arum Cebok 1 Gram

n. Sehat Pria “Tangkur 59” Si Hitam

o. Sehat Pria “Tangkur Putih”

p. Sari Curcuma (Temu

Lawak)

q. Bedak Bengkoang “Putih

Salju”

r. Jahe Arum Box dan

Renteng

s. Helios All Variant

t. Madujati Box dan Renteng

u. Kopi Ginseng Cap Macan

Box dan Renteng

v. Sehat Lansia

w. Paket Herbal Macan

x. Paket Herbal Masuk Angin

dan Keset Wangi
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2. Kelompok Jamu Spesial

a. Sikat Gigi (Formula Khusus)

b. Masuk Angin dan Menthol Extra Kuat

c. Jampi / Cuci Perut (Lancar BAB)

3. Kelompok Jamu Biasa

a. Pegal Linu “SP” Plus Ginseng

Korea

b. Sehat Pria “Prakoso”

c. Sehat Wanita “Citra”

d. Tujuh Angin “Special”

e. Batuk

f. Sariawan Mulut

g. Sariawan Usus

h. Galian Singset

i. Galian Putri (Anti Jerawat)

j. Encok dan Rheumatik

k. Nafsu Makan

l. Bersih Darah

m. Sawanan

n. Sakit Pinggang

o. Tambah Darah

p. Galian Parem

q. Galian Remaja

4. Kelompok Produk BAru

a. X – Jin 200 Gran

b. X – Jin 60 Gram

c. Goodelai

d. Lulur Arum Dalu
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4.5 STRUKTUR ORGANISASI PT. PT. GUJATI 59 UTAMA

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Inti PT. Gujati 59 Utama

Gambar 4.2. Struktur Organisasi Inti PT. Gujati 59 Utama
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Pembagian  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  tiap-tiap  bagian

adalah sebagai berikut :

1. Direktur Pelaksana ( Managing Director )

Direktur  Pelaksana  pada  PT. Gujati 59 Utama mempunyai tugas  yaitu

mengatur  dan  mengarahkan  kinerja  setiap  bagian – bagian  dalam

perusahaan  beserta  staff  yang  ada  dibawahnya, Direktur Pelaksana

juga mempunyai tanggung jawab terhadap bawahan/karyawan  untuk

menjaga kesejahteraan dan kepentingan karyawan dengan menampung

segala usulan-usulan kritik maupun saran  dari  karyawan,  selain  itu

Direktur  Pelaksana  juga  harus menjaga   hubungan   baik  dengan

karyawan   untuk   menciptakan suasana kerja yang positif antara atasan

dan bawahan.

2. Manajer Umum dan Logistik (General Affair and Logistic Manager)

Manajer   Umum   &   Logistik   bertugas   untuk   mengawasi kegiatan

pada bagian umum yang biasanya berhubungan  dengan proses

produksi dan kinerja di dalam pabrik menyangkut pengadaan bahan

baku, logistik, pengepakan, sampai dengan pengiriman, selain

mengawasi juga mempunyai tanggung jawab mengontrol kinerja

karyawan dan staff pada bagian umum dan logistik, serta

menyampaikan kepada pimpinan/direktur jika terjadi permasalahan.

3. Manajer Pembelian ( Purchasing Manager )

Manajer Pembelian bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan

pembelian perusahaan yang mencangkup kebutuhan-kebutuhan

produksi, perlengkapan kantor dan perlengkapan pabrik. bertanggung
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jawab terhadap karyawan bagian pembelian,untuk mengontrol dan

memberikan masukan kepada pimpinan jika ada kegiatan pembelian

dan pengadaan di dalam perusahaan.

4. Manajer Pabrik ( Factory Manager )

Manajer pabrik mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan didalam

pabrik  yang  meliputi  proses  produksi,  mesin produksi, dan karyawan

yang ada didalam pabrik, Manajer Pabrik juga mempunyai tugas yaitu

mengontrol kinerja kariyawan dan bawahannya dalam melakukan

proses produksi, selain itu juga membuat target untuk produsi dalam

setiap harinya yang kemudian akan di laporkan kepada Direktur

Pelaksana, Manajer Pabrik bertanggung jawab terhadap kepala-kepala

bagian seperti kepala bagian produksi dan kepala bagian gudang.

5. Manajer Pengembangan dan Kontor Kualitas (R&D / QC Manager)

Manajer  Pengembangan  dan  Kualitas  mempunyai  tugas yaitu

melakukan   test   kualitas   pada   setiap   produk   yang   akan

diproduksi apakah pruduk tersebut sudah sesuai dengan kualitas yang di

terapkan oleh perusahaan, Manajer Pengembangan dan Kontrol

Kualitas tidak hanya  bertanggung  jawab terhadap kualitas produk

melainkan juga bertanggung jawab terhadap pengembangan produk,

bagaimana suatu produk dapat tetap bertahan dalam persaingan yang

ada dan membuat konsep untuk produk baru.
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6. Manajer Pemasaran (Marketing Manager)

Menejer Pemasaran bertugas membuat perancangan untuk memasarkan

produk dan menentukan target pasar yang dituju selain itu juga

membuat penerapan strategi pemasaran yang digunakan, meliputi

periklanan,distibusi  produk,penerapan  harga  dll, tanggung jawab dari

Manajer Pemasaran adalah mengontrol dan mengawasi staf-staf

pemasaran, menentukan  segmentasi  pasar untuk produk- produk

perusahaan.

7. Manajer Penjualan (Sales Manager)

Manajer Penjualan bertugas mengawasi dan mengontrol kinerja staf

penjualan dan sales-sales  lapangan,  dan bertanggung jawab

memberikan  laporan  hasil  penjualan  dan  target  penjualan yang

kemudian diserahkan kepada pimpinan perusahaan.

8. Manajer Keuangan (Finance Manager)

Manajer Keuangan bertugas mengontrol dan mengatur keluar masuknya

uang perusahaan dan kemudian melakukan pencatatan  terhadap  setiap

transaksi,pembelian dan  perencanaan anggaran belanja perusahaan

yang kemudian akan diserahkan ke bagian pembukuan.

9. Manajer Pembukuan dan Sistem (Accounting & System Manager)

Manajer Pembukuan dan Sistem bertugas membuan pembukuan dari

kegiatan perusahaan dan membukukan setiap transaksi-transaksi

perusahaan  dan keluar  masuknya  uang  yang telah dicatat oleh bagian

keuangan selain itu juga bertanggung jawab terhadap staf-staf keuangan

dan mengawasi serta mengontrol sistim auditing dalam perusahaan.
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10. Staf Operasional / Humas (Operational Staff / Public Relation)

Staf Operasional / Humas bertanggung jawab terhadap kepentingan

seluruh karyawan dan segala kegiatan yang berhubungan dengan

karyawan seperti penggajian, perijinan karyawan, dan selain itu Staff

Operasional / Humas bertugas memberikan penilaian terhadap kinerja

semua karyawan, selain bertanggung jawab terhadap kepentingan

karyawan Staff Operational / Humas juga bertanggung jawab hubungan

perusahaan dan lingkungan luar perusahaan mencakup peneriamaan

tamu perusahaan,  membuat  janji  dengan  pimpinan  jika ada  tamu

yang ingin bertemu dengan pimpinan.

11. Staff Personalia & Hukum (Legal & Human Resource Staff)

Staff Personalia & Hukum mempunyai tugas yaitu melakukan seleksi

terhadap karyawan baru, memberikan manajemen training terhadap

karyawan baru atau calon karyawan dan merekomendasikannya

terhadap pimpinan perusahaan dan bertanggung  jawab dengan segala

hal yang berhubungan  dengan hukum/legal terhadap perusahaan.

12. Staff Administrasi / Sekretaris (Administration Staff / Secretary)

Staff Administrasi / Sekretaris bertanggung jawab terhadap kegiatan

surat-menyurat dan segala kegiatan administrasi dalam perusahaan.
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4.6 ATURAN BISNIS PENILAIAN PRODUK

Penilaian produk yang di PT Gujai 59 Utama Nguter adalah sebagai

berikut :

 Bagian Pemasaran mengumpulkan seluruh data produk yang dipasarkan

di PT Gujai 59 Utama Nguter

 Pimpinan menentukan produk terbaik dengan cara dilihat dari harga,

jumlah penjulan, kualitas dan khasiat.

 Dari hasil beberapa tahapan proses penentuan perangkingan.

 Nilai tertinggilah yang akan dinyatakan sebgaai produk terbaik

4.7 PENENTUAN PENILAIAN PRODUK

Perhitungan manual dalam proses penilaian produk di PT. Gujati 59 Utama

Nguter berdasarkan jumlah penjualan produk dalam periode tertentu. Dari

data jumlah penjualan produk dengan jumlah terbanyak yang akan dipilih

menjadi produk terbaik di PT. Gujati 59 Utama Nguter.

Contoh Kasus :

Tabel 4.1. Data Hasil Penjualan Produk Bulan Juli 2015

No Nama Produk Jumlah Penjualan /
Satuan

1 Macan GT 11.000 pack

2 Kunyit Asam Sirih 13.000 pack

3 Helios All Variant 12.500 pack

4 Paket Herbal Macan 8.500 pack

5 Goodelai 15.000 pack
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Dari data diatas dapat diperoleh jumlah penjualan tertinggi di PT. GUJATI

59 Utama Nguter adalah Goodelai yang menjadi produk terbaik (produk

andalan).

4.8 PERHITUNGAN DENGAN METODE WEIGHTED PRODUCT

Perhitungan manual dalam proses penilaian produk di PT. GUJATI

59 Utama Nguter adalah ada 4 kriteria yang digunakan untuk melakukan

penilaian, yaitu :

a. Harga Produk ( C1 )

Kriteria Harga Produk mempunyai nilai sebesar 35 % dikarenakan

harga produk sangat mempengaruhi daya beli konsumen.  Harga produk

dibedakan menjadi 3 kategori penilaian, yaitu :

- Murah, harga produk < Rp. 50.000,-

- Terjangkau, harga produk > Rp. 50.000,- dan < Rp. 100.000,-

- Mahal, harga produk > Rp. 100.000,-

b. Jumlah Penjualan (C2)

Kriteria Jumlah Penjualan mempunyai nilai sebesar 25 %, jumlah

penjualan menjadi kriteria penilaian dikarenakan semakin banyak

jumlah penjualan, maka produk tersebut akan menjadi produk andalan

dari PT. Gujati 59 Utama.  Jumlah Penjualan dibedakan menjadi 3

kategori penilaian, yaitu :

- > 10.000 dalam sebulan

- >1.000 dan <10.000 dalam sebulan

- <1.000 dalam sebulan
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c. Kualitas Produk (C3)

Kriteria Kualitas Produk mempunyai nilai sebesar 25 %, kualitas

produk menjadi kriteria penilaian dikarenakan semakin baik kualitas

produk, maka produk tersebut akan menjadi produk andalan dari PT.

Gujati 59 Utama.  Kualitas Produk dibedakan menjadi 3 kategori

penilaian, yaitu :

- Kualitas sangat baik dari sisi kemasan yang rapi, higienis dan nilai

tambah dari produk.

- Kualitas baik dari sisi kemasan yang rapi, higienis dan nilai tambah dari

produk

- Kualitas cukup dari sisi kemasan yang rapi, higienis dan nilai tambah dari

produk

d. Khasiat Produk (C4)

Kriteria Khasiat Produk mempunyai nilai sebesar 15 %, khasiat produk

menjadi kriteria penilaian dikarenakan semakin baik manfaat produk

bagia masyarakat, maka produk tersebut akan menjadi produk andalan

dari PT. Gujati 59 Utama.  Khasiat Produk dibedakan menjadi 3

kategori penilaian, yaitu :

- Khasiat sangat baik dari manfaat yang dihasilkan dari produk untuk

kesehatan konsumen.

- Kulaitas baik dari manfaat yang dihasilkan dari produk untuk kesehatan

konsumen

- Kualitas cukup dari manfaat yang dihasilkan dari produk untuk kesehatan

konsumen
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Tabel 4.2. Kategori Nilai Harga Produk (C1)

No SubKriteria Nilai

1 Murah 45

2 Terjangkau 35

3 Mahal 20

Tabel 4.3. Kategori Nilai Jumlah Penjualan (C2)

No SubKriteria Nilai

1 >10.000 dalam sebulan 40

2 >1.000 dan <10.000 dalam sebulan 35

3 <1.000 dalam sebulan 25

Tabel 4.4. Kategori Nilai Kualitas (C3)

No SubKriteria Nilai

1 Sangat Baik 50

2 Baik 35

3 Cukup 15

Tabel 4.5. Kategori Nilai Khasiat (C4)

No SubKriteria Nilai

1 Sangat Baik 45

2 Baik 35

3 Cukup 20

Ada 5 Sampel Produk yang akan dilakukan penilaian, yaitu :

Macan GT : Harga Terjangkau, Jumlah Penjualan >1.000 dan

<10.000 dalam sebulan, Kualiatas Sangat Baik, Khasiat

Baik.

Kunyit Asam Sirih :  Harga Murah, Jumlah Penjualan >1.000 dan <10.000

dalam sebulan, Kualiatas Baik, Khasiat Sangat Baik.

Helios All Variant : Harga Murah, Jumlah Penjualan >10.000 dalam

sebulan, Kualiatas Baik, Khasiat Baik.
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Paket Herbal Macan : Harga Mahal, Jumlah Penjualan >1.000 dan <10.000

dalam sebulan, Kualiatas Sangat Baik, Khasiat Baik.

Goodelai : Harga Murah, Jumlah Penjualan >10.000 dalam

sebulan, Kualiatas Sangat Baik, Khasiat Sangat Baik.

Tabel 4.6. Nilai Alternatif Produk di setiap kriteria

Alternatif
Kriteria

C1 C2 C3 C4
Macan GT 35 35 50 35

Kunyit Asam Sirih 45 35 35 45

Helios All Variant 45 40 35 35

Paket Herbal Macan 20 35 50 35

Goodelai 45 40 50 45

Penilaian Kriteria :

(3)

C1 = 35
35 + 25 + 25 + 15 = 0,35

C2 = 25
35 + 25 + 25 + 15 = 0,25

C3 = 25
35 + 25 + 25 + 15 = 0,25

C4 = 15
35 + 25 + 25 + 15 = 0,15
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Menghitung Vektor S :

(4)

S1 = (350,35) (350,25) (500,25) (350,15) = 38,269

S2 = (450,35) (350,25) (350,25) (450,15) = 39,676

S3 = (450,35) (400,25) (350,25) (350,15) = 39,525

S4 = (200,35) (350,25) (500,25) (350,15) = 31,454

S5 = (450,35) (400,25) (500,25) (450,15) = 44,862

Menghitung Preferensi Vi untuk perangkingan :

(5)

V1 =  38,269 / (38,269+39,676+39,525+31,454+44,862) =  0,197

V2 =  39,676 / (38,269+39,676+39,525+31,454+44,862) =  0,204

V3 =  39,525 / (38,269+39,676+39,525+31,454+44,862) =  0,203

V4 =  31,454 / (38,269+39,676+39,525+31,454+44,862) =  0,162

V5 = 44,862 / (38,269+39,676+39,525+31,454+44,862) =  0,231

Nilai preferensi terbeesar adalah V5 atau produk Goodelai yang menjadi

produk terbaik dari PT. Gujati 59 Utama Nguter Sukoharjo


