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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

I.1.1. Sejarah Avia Avian 

PT Avia Avian adalah perusahaan yang bergerak dalam industri pengolahan cat dan 

thinner. Lokasi pabrik terletak di Jalan Raya Surabaya–Sidoarjo KM 19, Desa Wadungasih, 

Buduran, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Daerah pemasaran utamanya adalah Surabaya dan 

kota-kota besar di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. PT Avia Avian bergerak dalam 

pengolahan cat, baik cat industri, synthetic paint, emulsion paint, spray paint dan thinner. 

Dengan proses produksi cat yang berteknologi tinggi didukung dengan bahan baku dan barang 

kemas yang pembuatannya serba otomatis, PT Avia Avian telah menempatkan diri menjadi 

sebuah perusahaan cat  yang terkemuka di Indonesia. Dengan slogan-slogannya; “ Kaya Ragam 

Kaya Warna”, “ Yang Penting Kemampuannya”. Logo PT Avia Avian dapat dilihat pada 

Gambar I.1. 

 

 

  

Gambar I.1. Logo PT Avia Avian 

Pada 1 November 1978, Bapak Soetikno Tanoko memiliki UD Avian yang sekarang 

menjadi PT Avia Avian. Awal 1983, putra kedua Bapak Soetikno Tanoko yang bernama 

Hermanto Tanoko yang semula memimpin Apotek Airlangga bergabung membantu PT Avia 

Avian yang saat itu sedang bekerjasama dengan perusahaan cat “TOA” Thailand untuk teknologi 

duco dan spray paint. Pada tahun inilah kapasitas produksi PT Avia Avian naik secara signifikan 
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dan berkembang pesat. Pada tahun 1984, putra pertama Bapak Soetikno Tanoko, Wijono Tanoko, 

turut bergabung memperkuat bagian pemasaran PT Avia Avian. Tahun 1988 PT Avia Avian 

mendirikan PT Kasakata Kimia yang memproduksi resin dan aditif untuk keperluan produksi cat 

serta memperluas bisnisnya ke metal printing dan produksi kaleng pada tahun 1993.  Avian Group 

membeli tanah di Cikande-Serang, Jawa Barat untuk mendirikan pabrik cat PT Tropic Tiara 

Texindo yang difokuskan untuk melayani pemasaran di wilayah Indonesia Bagian Barat. Untuk 

mengantisipasi meningkatnya permintaan pelanggan dan guna memenuhi pasar untuk produk 

yang berkualitas, Avian Group menjalin kerjasama dengan salah satu pabrik cat terbesar di 

Amerika Serikat yaitu The Sherwin Williams Company untuk memproduksi dan memasarkan cat 

otomotif sistem Acrylic Urethane Enamel. PT Avia Avian terus berusaha meningkatkan produksi 

dan pemasarannya dengan mengembangkan pabrik kalsium karbonat, PT Panca Kalsiumindo 

Perkasa di Tuban pada tahun 2000, mendirikan pabrik cat di Medan pada tahun 2007, dan 

membangun pabrik mortar di Sidoarjo. 

 

I.1.2. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan 

Visi perusahaan adalah menjadi pemimpin pasar di industri cat yang dicintai semua orang. 

Dengan motto Creating Rich Value, misi perusahaan meliputi hal-hal berikut : 

1. Meningkatkan kualitas layanan dan inovasi yang berbasis kepada kepuasan pelanggan. 

2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing melalui pemberdayaan Sumber Daya 

Manusia. 

3. Memperkuat jaringan distribusi untuk meningkatkan nilai kompetitif. 

4. Menjalankan efisiensi di semua lini produksi secara konsisten. 
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PT Avia Avian juga menerapkan beberapa nilai budaya kerja perusahaan yang meliputi : 

1. Kebersamaan : 

Mengandalkan rasa kebersamaan diantara semua pihak terkait. 

2. Selalu Ada :  

Selalu berusaha memperluas jangkauan pasar dan juga ragam produk. 

3. Tangguh :  

Mempunyai kemampuan bersaing yang sangat kuat untuk bersinergi dengan 

perubahan dunia bisnis. 

4. Terencana :  

Semua kegiatan dilandaskan dengan strategi dan perhitungan matang. 

5. Berinovasi :  

Melakukan inovasi untuk beradaptasi dengan perkembangan tren dan teknologi. 

6. Memberi Manfaat :  

Terus-menerus menciptakan dan memberikan nilai lebih bagi semua pihak. 

 

I.2.  Lokasi dan Tata Letak Pabrik 

1. Lokasi Perusahaan  : 

 Jalan  : Jalan Raya Surabaya–Sidoarjo KM 19 

 Kelurahan  : Wadungasih 

 Kecamatan  : Buduran 

 Kota  : Sidoarjo 

 Provinsi  : Jawa Timur 
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   2. Tata Letak Pabrik : 

  

Gambar I.2. Tata Letak PT Avia Avian 
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Masing-masing gedung yang terdapat pada PT. Avia Avian menghasilkan beragam produk. 

Keterangan jenis produk yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel I.1. 

Tabel I.1. Keterangan Lokasi Produksi PT Avia Avian 

Nama Gedung Jenis Produk yang Dihasilkan 

Ijen Cat otomotif, cat water base, cat solvent base 

Merapi Cat tembok, plamir, cat water proof, cat genteng 

Semeru Cat solvent base 

Tengger Cat otomotif, lem, cat warna putih 

Tidar Thinner 

Bromo Emulsion Cat tembok 

Bromo Sintetik Cat solvent base 

Kerinci Kaleng cat 

Rinjani Latex, resin 

Mahameru Semen mortar 

 

Untuk penempatan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) berada di sebelah selatan Gedung 

Rinjani, sedangkan TPS limbah B3 berada pada bagian timur gedung retur. Utilitas pada PT Avia 

Avian terletak di sebelah utara Gedung Rinjani.  

Pemilihan lokasi pabrik PT Avia Avian di Sidoarjo didasarkan pada beberapa pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Sidoarjo merupakan salah satu akses jalan menuju Provinsi Jawa Timur sehingga 

distribusi bahan baku ke pabrik dan produk kepada supplier dapat lebih mudah 

terjangkau. 

2. Biaya tenaga kerja di Sidoarjo lebih kecil dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di 

Surabaya maupun kota-kota besar lainnya. 

3. Harga tanah relatif murah dan memungkinkan bila diperlukan adanya perluasan 

pabrik.  
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I.3. Kegiatan Usaha dan Pemasaran 

PT Avia Avian merupakan satu-satunya produsen cat yang menerapkan sistem terintegrasi 

dalam setiap tahap produksinya dan salah satu produsen cat terkemuka di Indonesia. PT Avia 

Avian memproduksi beragam jenis cat seperti cat tembok, cat kayu dan besi, cat otomotif, serta 

cat pelapis anti bocor. Selain itu PT Avia Avian juga mengembangkan produksinya dengan 

membangun pabrik resin dan pabrik kaleng untuk menunjang kebutuhan produksi cat serta 

mendirikan pabrik mortar untuk memperluas jenis produk yang dihasilkan. PT Avia Avian juga 

menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia untuk mendapatkan teknologi 

terkini dalam industri cat, antara lain : 

1. Lenkote Paints 

Untuk pembuatan cat pelapis anti bocor dan cat tembok premium. 

2. E.I. DuPont De Nemours and Company 

Untuk memberikan bantuan teknis dalam formulasi cat tembok yang pertama dan satu-

satunya di Indonesia dengan teknologi DuPontTM Teflon® surface protector. 

3. CPS Color Finland 

Untuk memberikan solusi sistem tinting agar dapat menciptakan jutaan warna cat untuk 

memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan sesuai dengan perkembangan jaman. 

4. Clairant Indonesia 

Untuk mendukung pendirian laboratorium mikrobiologi sehingga sistem pengontrolan 

mikrobiologi dan sanitasi produksi dapat tercapai dengan maksimal. 

5. Troy Corporation Asia Pasific 

Untuk pengembangan cat tembok dengan teknologi anti bakteri. 

Seiring dengan perkembangan pesat perusahaan, PT Avia Avian membangun jaringan 

distribusi melalui 67 kantor pemasaran di Indonesia. Langkah ini merupakan salah satu upaya 

perusahaan agar kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat terpenuhi.


