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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

CV. Tiga Kurnia didirikan oleh Bapak Zainuddin Arifin pada tanggal 8 

Juli 2004, dengan jumlah karyawan 19 orang. Perusahaan ini merupakan 

perusahaan pembuat tenda di Indonesia yang menawarkan produk-produk seperti; 

Tenda Terop, Tenda Café, Tenda Kerucut, Canopy, Tenda Payung Taman, dan 

lain-lain. Perusahaan ini didukung oleh tenaga kerja yang profesional dan alat-alat 

yang memadai, hingga mampu memberikan pelayanan yang baik dalam hal harga, 

waktu, dan kualitas. 

Sejalan dengan lahirnya CV. Tiga Kurnia, pihak manajemen dan seluruh 

karyawan berupaya mempersembahkan profesionalitas kerja, serta kualitas produk 

dan layanan terbaik bagi pelanggan. Sepanjang tahun 2009, penghargaan dan 

sertifikasi telah diterima oleh CV. Tiga Kurnia, yaitu penghargaan dari PT. HM. 

Sampoerna .Tbk untuk kategori kualitas dan pelayanan terbaik. Dengan 

pencapaian dan pengakuan yang diperoleh oleh CV. Tiga Kurnia, penguasaan 

pasar untuk setiap portofolio bisnisnya, kuatnya kinerja keuangan, serta potensi 

pertumbuhannya di masa mendatang, CV. Tiga Kurnia menjadi model korporasi 

terbaik di Indonesia. 
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2.2. Visi 

CV. Tiga Kurnia berupaya untuk menempatkan diri sebagai perusahaan 

terkemuka di Indonesia. 

 

2.3. Misi 

CV. Tiga Kurnia mempunyai misi memberikan layanan terbaik berupa 

kemudahan, produk, dan jaringan yang berkualitas dengan harga kompetitif. CV. 

Tiga Kurnia akan mengelola bisnis dengan mengoptimalkan sumber daya manusia 

yang unggul, penggunaan teknologi yang kompetitif, serta membangun kemitraan 

yang saling menguntungkan dan saling mendukung secara strategis. 

 

2.4. Struktur Organisasi 

Direktur

Zainuddin Arifin

Manajer

Ikae Yaya Janery

Bagian Marketting

Dewi Fatimah
Bagian Administrasi

Rini Sasmita

Bagian Desain & 

Multimedia

Nanang Sugianto
Tri Joko

Aryo Yudha
Ardi Sutanto

Bobby Ramadhan
Akbar Iskandar

Ahmad Setyabudi

Bagian Produksi

Zainul Arifin
Sutikno

Budi Saswito
M. Hilmi

Roshiman
Basuki Rahmat

Arif Hidayat

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. Tiga Kurnia 

 



26 
 

 
 

2.5. Deskripsi Kerja 

Berikut adalah deskripsi kerja dari masing-masing posisi sesuai dengan 

struktur organisasi pada CV. Tiga Kurnia. 

a. Direktur 

Direktur memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan tertinggi di dalam 

perusahaan. Direktur juga memiliki tanggung jawab dalam memimpin dan 

membina perusahaan secara efektif dan efisien, selain itu juga bertanggung 

jawab terhadap capaian keuntungan dan kerugian perusahaan. 

b. Manajer 

Memiliki tugas untuk merencanakan dan mengawasi pelaksanaan tugas 

personalia yang bekerja pada perusahaan. Selain itu manajer juga bertugas 

agar kegiatan maupun pekerjaan bisa berjalan sesuai dengan yang 

direncanakan. Membuat analisis dan evaluasi produk perusahaan. 

c. Bagian Produksi 

Memiliki tugas dalam mengontrol produksi, mengontrol kapasitas bahan baku, 

kualitas, dan kuantitas produk bahan baku. Bertanggung jawab terhadap 

masalah bahan baku apakah yang seharusnya ditawarkan. Bagian produksi 

juga memiliki tugas dalam mengontrol dan mendefinisikan kualitas. 

d. Bagian Administrasi 

Berperan langsung terhadap permasalahan keuangan perusahaan, analisis 

operasional perusahaan seperti pembuatan laporan keuangan. Bertanggung 

jawab terhadap perencanaan dan kebijakan di bidang keuangan, praktik 

akuntansi, termasuk menangani perihal pembiayaan dan keuangan. Tugas lain 
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adalah merencanakan perpajakan dan menjaga sistem akuntansi dan 

pencatatan transaksi maupun aset perusahaan. 

e. Bagian Marketting 

Memiliki tugas untuk menentukan market plan maupun strategi pemasaran 

yang tepat, baik dalam menyampaikan, mendistribusikan, menyuplai produk 

yang sudah menjadi bisnis utama di perusahaan serta menyampaikan produk 

layanan baru perusahaan agar bisa diterima berbagai pelanggan. 

f. Bagian Desain dan Multimedia 

Memiliki tugas menemukan ide-ide kreatif untuk memecahkan masalah dan 

juga untuk tujuan produksi. Selain itu juga memikirkan media yang digunakan 

sebagai sarana komunikasi produk, bertugas sebagai image editing, 

advertising creation, visual effect, dan juga membuat desain dengan 

menggunakan tools yang sudah tersedia. 


