
1.1. Sejarah Perusahaan 

BABI 

PE�'DAHUllJAN 

PT. Effem indonesia adalah sebuah perusahaan PMA yang berlokasi di 

jalan Medan - Tanjung Morawa km.9 Sumatera Utara. Pernsahaan ini areai tanah 

seluas lebih kurang 2 Ha. PT.Effem adalah merupakan cabang dari group 

perusaliaan swasta MARS yang tersebar di seluruh dunia. yang mempunyai lebih 

dari 31.000 karyawan di lebih dari 40 negara. 

Group perusahaan ini dikenal secara Intemasional sebagai pemimpin di 

pengolahan dan pemasaran makanan, baik makanan ringan, makanan hewan 

piaraan dan peralatan elek1ronik 

Merk-merk utama yang dikenal diseluruh dunia antara lain coklat batang 

Mars, Snikers, Twix, Dove, Bmmty, Coklat M&M's, Pedigree Pal, \Vhiskas, beras 

Uncle Bens dan saus pasta Dolmio. 

PT E:ffem Indonesia didiiikan pada tahun 1966, untuk pertarna kali di 

Indonesia terletak di kawasan Industri Makassar, pada tahun 2000 memperluas 

usahanya dengan mendirikan PT. Effem Medan yang tentunya akan memberikan 

konttibusi yang lebih besar pada bangsa Indonesia. 

Bisnis kami dimulai dan berkembang menjadi perusahaan yang berhasil 

didunia dan tetap menjadi pemimpii1 didunia food industri. 
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I.2. Ruang Lingkup Bidang Usaha 

PT_ Effem Medan bergerak pada ruang Jingkup usaha yang memproduksi 

makanan ringan coklat dan candy Strabust loly pop yang digemari oleh banyak 

orang, baik konsurnen kalangan atas maupun konsurnen kalangan menengah kc 

bawah. 

Adapun produksi makana:n ini bervariasi ukurannya dan bentuknya sesuai 

dengan tingkat selera dan tingkat pennintaan dari pasar pembeli. Pada saat ini 

perusahaan berproduksi memeuuhi sebagian pasar lokal, dan sebagian besar pasar 

eksport kc Malaysia, Singapura. 

I.3. Struktur Organisasi 

Organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi kerja yang baik dalam suatu pabrik 

me11ghe11dalri adanya organisasi a.tau badan yang menentukan tujuan se1ta 

menentukan bagaimana dan bila mana sesuatu akan dikerjakan, kemudian 

menghendaki adanya badan yang harus melaksanaka...'1 tugas-tugas tersebut Oleh 

karena itu apabila dalarn pabrik terdapat kerjasama antara banyak orang dengan 

demikian perlu dibedakan kerja sama antara pemimpin dan para ke1ja pelaksana. 

Orang-orang yang rnembentuk organisasi <lengan rnaksud untuk membuat 

bubungan yang sedemikian rnpa sehingga dapat mengurangi keretakan-keretakan 

dan diaralikan kepada tujuan yang ingin dicapai serta dengan jelas menentukan 

Umggung jawab dari semua pihak dcngan maksud unluk memudahkan tercapainya 

hasiL 
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