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l.l. Sejarah dan Gambaran Umum Perusabaan 

PT. Tirta Sumber Menaralestmi -- Medan adalah perusahaan swasta 

PMDN yang bergerak dalam bidang pemasaran air mimun mineral Aqua. 

Perusahaan ini berlokasi di jalan Helvetia by Pass nomor 14 Medan. 

Air minurn mineral tersebut didatangkan dari PT. Tirta Sibayakindo yang 

berada di Desa Doulu Berastagi Sumut - Indonesia. Seiring dengan 

perkernbangan zarnan yang semakin pesat baik daii segi kemajuan teknologi 

maupun pertumbuhan perekonomian dirasakan adanya permi11taan akan air 

minum Aqua yang semakin besar dan meningkat. Hal ini menyebabkan PT. Tirta 

Sumber Menaralestari sebagai distributor Aqua langsung merasa rumit dm1 sulit 

dengan sistem pemasarannya. Untnk menjangkau selurnh konsumen khususnya di 

daerah Sumatera Utara, maka PT. Tirta Sumber Menaralestari meminta bantuan 

air mineral tersebut dari PT. Investama yang berada di Sukabumi Jawa barat. 

' 

Adapun yang dilandasi untuk mendirikan perusahaan ini antara lain : 

1. Aspek Sosial Politik 

Sebagai warga negara Indonesia sadar akan kewajibannya untuk ikut serta 

dalam pembangunan nasional sebagimana yang cligariskau oleh cita-cita 

proklamasi 17 Agustus 1945 dan yang diamanatkau pembukaan UUD 1945. 

2. Aspek Sosial Ekonomi 

Perusahaan dinilai mempunyai peluang bisnis yang cerah pada masa yang 

akan datang clan dapat memberikan kesempatan kerja yang cukup luas bagi 
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masyarakat, seh ingga dapat membantu pemerintah mengatasi kesenj:mgan 

sosial terutama menagguJangi pengangguran. Perusahaan Jnga dapat 

meningkatkan pemasukan dana bagi pemerintah untuk pembangunan, 

disamping itu perusahaan dapat meningkatkan komoditi non - migas yang 

menambah pendapatan devisa yang sangat diperlukan pemerintah melaui 

eksport .. 

Pada mulanya PT. Tirta Sumber Menaralestari Medan hanya memasarkau 

air minum mineral Aqua dan air minum mineral Vit, namun pada tahun 2000 

perusahaaan tersebut memasarkan produk minuman ringan Lipovitari dnn 

Greensand hingga pada saat sekarang ini. 

Didalam menjalankan aktivitasnya pemsahaan ini mempunyai tenaga kerja 

sebanyak 256 orang dan mempunyai armada yang besar sebanyak 15 armada dan 

'98 annada kecil. 

PT. Tirta Sumber Menaralestari - Medan dalmn memasarkan produknya 

secara luas di Smnatera Utara mempunyai depo - depo di berbagai Kabupaten 

yaitu :  

l . Depo Rantau Prapat 

2. Depo Padang Sidempuan 

"' Depo Sibolga .) . 

4. Depo Siborong - borong 

5. Depo Pematang Siantar 

6. Depo Kisaran 

7. Depo Tebing Tinggi 

8. Depo Kabnnjahe 
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