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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1.  Latar Belakang 

Industri merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian dan 

pembangunan di Indonesia. Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan global yang 

terus meningkat serta tuntutan akan kualitas dan kuantitas, sektor industri terus 

meningkatkan performanya baik dari segi teknologi maupun sumber daya manusia. 

Hal ini dilakukan untuk menghasilkan produk-produk consumer goods serta jasa 

yang berkualitas. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan adanya sumber daya manusia 

yang handal dan profesional di bidangnya serta dapat fleksibel menyesuaikan diri 

terhadap perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

Salah satu perusahaan yang berpengalaman dalam industri perhiasan emas 

adalah PT. Untung Bersama Sejahtera yang didirikan pada tahun 1981 sebagai CV. 

Untung, sebuah perusahaan home industry dalam bidang pengecoran perhiasan 

tradisional. Pada Tahun 1995 nama perusahaan diubah menjadi PT. Untung Bersama 

Sejahtera dengan nomor Badan Usaha 188/T/Industri/1995 dan mulai mengadopsi 

beraneka macam teknologi, manajemen dan aktifitas pemasaran yang mampu 

menjadikan UBS sebagai perusahaan kelas dunia. UBS pun sudah membuktikan 

dirinya sebagai perusahaan kelas dunia yang mampu bertahan pada saat badai kritis 

ekonomi yang berkepanjangaan menerpa perekonomian Indonesia. 

PT UBS terus berusaha mewujudkan Visi & Misinya antara lain dengan 

penggabungan kecanggihan teknologi perhiasan (METHODE & MACHINE) , 

Sumber Daya Manusia (MAN) yang terampil dan selalu menjunjung tinggi persatuan 

antara setiap personil, serta terus menekankan sikap kreatif, disiplin dan bertanggung 

jawab di dalam setiap personilnya, maka  diharapkan UBS dapat selalu berkembang 

dan dapat mewujudkan impianya.  

 

  

1 



 
 
 
 

2 
 

    

S-1 Teknik Kimia 

 Fakultas Teknik  

 Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya 

Laporan Kerja Praktek 2019 

Departemen Finishing 

PT. Untung Bersama Sejahtera 
 

I.2.  Visi , Misi & Nilai Budaya Perusahaan 

I.2.1.  Visi Perusahaan 

”Menjadi Pemimpin Pasar Perhiasan Emas Yang Kompetitif dengan Merk 

Berkelas Dunia” 

I.2.2.  Misi Perusahaan 

1. Menjamin kepuasan pelanggan dengan produk berkualitas, desain terlengkap dan 

inovatif, teknologi terkini dan sdm berkualitas 

2. Menjamin keberhasilan dan pertumbuhan bisnis perusahaan melalui daya saing 

unggul, diversifikasi usaha, pertumbuhan pangsa pasar, basis pelanggan setia dan 

kinerja operasi yang efesien 

3. Menyejahterakan SDM dan pemilik saham melalui program pengembangan, 

penilaian kinerja, fasilitas dan jenjang karir. 

4. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat untuk perbaikan kualitas hidup 

dan memajukan bangsa 

5. Melakukan kegiatan produksi yang ramah lingkungan 

 

I.3.  Lokasi dan Tata Letak Pabrik 

Lokasi PT. UBS terletak di Jl. Kenjeran No. 395-399, Surabaya.  Skema tata 

letak pabrik Untung Bersama Sejahtera disajikan pada gambar I.1.  

 

Gambar I.1. Tata letak pabrik 
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I.4.  Kegiatan Usaha 

Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industry perhiasan, dengan 

kegiatan usaha yang dilakukan terkait dengan produksi produk agar siap dipasarkan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pencetakan Perhiasan 

Perusahaan membuat sendiri desain perhaisannya seperti kalung, cincin, 

gelang, anting, dan aksesoris dari bahan baku yakni bongkahan emas dengan 

kadar tinggi berkisar 23 sampai 24 karat. Bahan baku bongkahan emas tersebut 

dilebur terlebih dahulu, kemudian dicetak menjadi perhiasan-perhiasan tertentu. 

2. Pewarnaan Perhiasan 

Selain mendesain rupa perhiasan dan memproduksinya, perusahaan juga 

melakukan pewarnaan pada perhiasan yang telah dibentuk tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan kilauan atau kilap dan warna unik pada perhiasaan, agar 

mendukung estetika perhiasan sehingga lebih menarik. 

 

I.5.  Pemasaran 

 Produk perhiasan PT UBS telah dipasarkan di dalam negeri dengan sasaran 

berbagai kalangan, mulai dari anak-anak (model disney) hingga dewasa (perhiasan 

kecantikan). Selain di dalam negeri, perusahaan ini juga telah mengekspor produk-

produknya ke luar negeri yakni di antaranya China, Hongkong, Vietnam, dan Itali.


