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BAB VI 

RENCANA ORGANISASI 

A.    Bentuk Kepemilikan 

Menurut M.Fuad  (2006:64)  ada beberapa bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia, 

beberapa jenis usaha yang dikenal yaitu: perusahaan perseorangan, firma, perseroan komanditer 

(CV), perseroan terbatas (PT), dan koperasi. 

 Dimana Lembah Ayam Cipanas termasuk ke dalam bentuk perusahaan perseorangan, 

dengan kepemilikan usaha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang, dan menggunakan  modal 

pribadi dengan presentase 100%. Selain itu perusahaan akan menggunakan keuntungan dari 

penjualan sebagai tambahan modal serta tidak terdapat pembagian keuntungan dengan pihak 

lain.  

B.     Struktur organisasi 

Menurut Robbins dan Coulter (2014:358) Sturktur organisasi adalah pengaturan formal dimana 

pekerjaan dibagi dalam sebuah organisasi. Dalam arti setiap tugas-tugas yang ada didalam 

organisasi dibagi, dikelompokan dan dikoordinasikan sesuai dengan pembagian masing-masing.  

Terdapat tiga desain struktur organisasi yang umum, yaitu: 

1. Struktur Sederhana 

Struktur sederhana dicirikan oleh derajat rendah departementalisasi, luasnya rentang kendali, 

otoritas terpusat pada satu orang dan sedikit formalisasi. Struktur sederhana merupakan 

organisasi yang “datar”, biasanya hanya mempunyai dua atau tiga tingkat vertikal, ikatan 
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kelompok buruh yang longgar dan wewenang pengambilan keputusan dipusatkan pada satu 

individu. 

2. Struktur Birokrasi 

Struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan 

pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan dalam departemen-departemen 

fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang 

mengikuti rantai komando. 

3. Struktur Matriks 

Struktur yang menciptakan dua garis wewenang gabungan departementalisasi produk dan 

fungsional.Berdasarkan pengertian di atas, Lembah Ayam Cipanas memiliki bentuk struktur 

organisasi sederhana karena otoritas hanya terpusat pada satu orang dengan sedikit formalisasi 

dan hanya mempunyai dua tingkat vertikal.Struktur Organisasi Lembah Ayam Cipanas dapat 

dilihat pada gambar berikut. 

Gambar 6.1 

Struktur Organisasi  Lembah Ayam Cipanas
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Berikut merupakan Deskripsi Pekerjaan ( Job Description ) untuk masing masing bagian : 

1. Manajer 

Direktur Utama memiliki tugas tugas pokok dan tanggung jawab : 

a.  Menjamin tercapainya sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan yang 

meliputi penjualan, pemasaran, produksi dan keuangan. 

b. Menyusun strategi yang tepat guna meningkatkan performa perusahaan atau rencana 

pemeliharaan seperti penjadwalan pemberian pakan dan minum ,membuat rencana 

pemberian pakan perhari sampai panen  

c. Memberikan pengarahan kepada bawahan 

d. Melakukan koordinasi dengan seluruh bagian (pemasaran dan penjualan, produksi , 

keuangan dan administrasi) 

e. Manajer mengontrol jalannya produksi seperti memberi jadwal pemberian pakan dan 

minum, manajer juga memberikan arahan waktu  menghidupkan kipas dan 

penghangat 

f. Mengawasi pemeliharaan ayam  

g. Melakukan penimbangan berkala bersama karyawan kandang  

h. Mengawasi pada saat panen  

 

2. Bagian  Pemasaran  

Pemasaran 

Memiliki Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Membangun jaringan pasar 
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b. Membuat daftar pesanan konsumen dan mengkoordinasikannya dengan bagian 

produksi. 

c. Membina hubungan baik dan bekerja sama dengan konsumen. 

d. Melakukan  kegiatan pemasaran dan membuat marketing plan untuk perusahaan. 

e. Melakukan kegiatan panen serta penimbangan ayam yang disesuaikan dengan 

pesanan rencana panen dan berkoordinasi pada manajer . 

Persyaratan umum yang harus dimiliki bagian penjual dan pemasaran adalah: 

a. Wanita ataupun pria berusia 22-30 tahun 

b. Minimal lulusan D3 atau sederajat jurusan manajemen pemasaran 

c. Jujur, teliti, berkepribadian baik dan mau belajar 

d. Memiliki intuisi dan minat di bisnis pertanian Organik 

e. Menguasai Microsoft Office dan mahir menggunakan internet 

 

3. Bagian Produksi 

Karyawan Kandang / Peternak 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Melakukan  kegiatan  peternakan mulai dari penyiapan kandang ,pemberian minum , 

pemberian makan,pemberian vitamin  pemeliharaan sampai pemanenan bertanggung 

jawab atas pemeliharaan ayam broiler dari umur 1-40 hari. 

b. Melakukan pemeliharaan terhadap mesin dan peralatan peternakan dikandang  

c. Menjaga kebersihan dilingkungan kandang  

d. Melakukan koordinasi terhadap bagian manajer agar produksi bisa menghasilkan 

ayam yang berkualitas dan memiliki kesehatan yang baik . 
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e. Melakukan pembersihan kandang setelah panen ,penyemprotan gas infektan 

f. Melakukan Vaksin tetes dihari ke 4 dan Vaksin minum di hari 14 

Persyaratan umum yang harus dimiliki oleh pekerja kandang : 

a. Pria usia 22-35 tahun 

b. Minimal lulusan SMP 

c. Memiliki pengalaman berternak ayam minimal 1 tahun 

d. Sehat jasmani dan rohani 

B.Keamanan 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Melaksanakan Pengamanan secara menyeluruh dilokasi peternakan 

b. Melakukan inspeksi / ronda malam di area peternakan 

c. Mengawasi asset perusahaan yang ada di lokasi 

Persyaratan umum yang harus dimiliki oleh bagian keamanan : 

a. Pria usia 20-30 tahun 

b. Minimal lulusan SMP 

c. Sehat fisik dan rohani 

d. Memiliki pengalaman sebagai keamanan miniman 1 Tahun 

 

4. Bagian Keuangan dan Administrasi 

Memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

a. Membuat laporan keuangan perusahaan. 

b. Membuat laporan penjualan  perusahaan. 

c. Mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran perusahaan 
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d. Bertangungg jawab dalam pengumpulan data-data karyawan mengenai absensi, 

lembur, cuti, ijin. 

Persyaratan umum yang harus dimiliki bagian Keuangan dan Administrasi 

a. Pria/Wanita usia 22-40 tahun 

b. Pendidikan minimal D1 keuangan/ administrasi  

c. Mahir menggunakan Microsoft Office dan internet 

d. Jujur , teliti, dan berkepribadian baik. 

 

C. Balas Jasa 

Menurut  Dessler (2013:378) kompensasi karyawan adalah setiap bentuk pembayaran 

atau imbalan yang diberikan kepada karyawan dan timbul dari diperkerjannya karyawan 

itu. Supaya para pekerja di Lembah Ayam Cipanas memberikan hasil pekerjaan yang 

memuaskan, maka perusahaan melakukan kegiatan balas jasa dengan memberikan gaji 

pokok setiap bulannya dan ditambah bonus Tunjangan Hari Raya(THR) yang akan 

diberikan 1 tahun sekali .Berikut merupakan uraian gaji masing masing karyawan : 

Tabel 6.1 

Gaji dan Tunjangan Karyawan tahun 2016 

NO  Jabatan 
Jumlah 

(Karyawan) 

Gaji Pokok                                

per bulan 
THR Total THR 

TOTAL Gaji                   

per tahun 

1 Manajer 1 5.000.000 5.000.000 5.000.000 65.000.000 

2 Pemasaran 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 32.500.000 

3 Administrasi dan Keuangan 1 2.500.000 2.500.000 2.500.000 32.500.000 

4 Produksi 4 2.500.000 2.500.000 10.000.000 32.500.000 

5 Keamanan 1 1.500.000 1.500.000 1.500.000 19.500.000 

Total  8 14.000.000 14.000.000 21.500.000 182.000.000 

 
Lampiran 27-31 

   Kenaikan Gaji sebesar 5% disesuaikan kenaikan produksi oleh Lembah Ayam Cipanas 


