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BAB II 

 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

CV VARIA merupakan pabrik yang memproduksi cat pernis dan thinner serta 

didistribusikan ke toko – toko bangunan atau galangan. CV VARIA berdiri tahun 

1987 hingga sekarang. CV VARIA disahkan oleh presiden kedua Indonesia, yaitu 

Soeharto. Awal berdirinya CV VARIA hanya di control oleh satu orang serta 

dibantu oleh keluarganya sendiri. Pada saat orang yang mengcontrol meninggal 

dunia, maka usaha yang berjalan sebelumnya dirubah total oleh anak dari pemilik 

(orang yang mengcontrol) tapi nama perusahaan tidak dirubah. Perubahan yang 

terjadi pada CV VARIA yaitu prosedur, visi, misi dan struktur organisasi. CV 

VARIA mengalami perkembangan sedikit demi sedikit pada tahun 1990. 

Pada tahun 1990 CV VARIA disahkan sebagai perusahaan yang 

memproduksi cat pernis dan thinner oleh presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden 

Soeharto. Pada tahun 1991, CV VARIA membuka lowongan kerja untuk orang 

yang membutuhkan pekerjaan. CV VARIA membuka lowongan pekerjaan dari 

mulut ke mulut tanpa di publish melalui media iklan. Hingga saat ini CV VARIA 

memiliki karyawan yang jumlahnya tidak banyak, yaitu berjumlah 30 orang. 

2.2 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan   : CV VARIA 

Awal berdiri   : 1987 

Pengesahan perusahaan  : 1990 

Lokasi     : Jl. Kenjeran, 328 – 330 
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Jumlah karyawan   : 30 Orang  

Visi Misi Perusahaan 

Visi :    Menjadi produsen cat pernis dan thinner terbesar di Surabaya 

Misi : Mendapatkan keuntungan dan menciptakan lapangan kerja untuk 

masyarakat sekitar. 

2.3 Struktur Organisasi 

 
Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

Tugas Pokok bagian : 

a. Operasional 

Menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan kegiatan 

operasional dalam rangka membantu direktur mencapai tujuan dan sasaran 

perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan 

mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada secara profesional dan 

menguntungkan perusahaan.  
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b. Bagian Administrasi 

Menyusun anggaran belanja, menentukan sumber biaya dan cara 

penggunaannya, serta membuat pembukuan tentang semua hal yang 

berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengeluaran keuangan agar 

penggunaan biaya dapat efektif dan efisien . 

c. Bagian Kasir 

Menerima uang pembayaran saat pembelian produk barang atau jasa 

dan melakukan pengembalian uang sisa pembayaran, sekaligus 

menyerahkan Nota pembayaran kepada pelanggan 

d. Bagian Pemasaran 

Membuat, merumuskan, menyusun, menetapkan konsep dan rencana 

umum perusahaan, mengarahkan dan memberikan kebijakan/keputusan 

atas segala rancang bangun dan implementasi manajemen pemasaran, 

penjualan dan promosi ke arah pertumbuhan dan perkembangan 

perusahaan. 

e. Gudang 

1. Menjalankan proses penjualan dan pembayaran  

2. Melakukan pencatatan atas semua transaksi  

3. Membantu pelanggan dalam memberikan informasi mengenai 

 suatu produk  
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f. Produksi 

Sebuah posisi jabatan dalam sebuah yang bertanggung jawab penuh 

dalam proses dalam produksi di suatu perusahaan.  Produksi merupakan 

fungsi kerja diberbagai bidang perusahaan dan industri yang secara umum 

bertangungjawab pada semua hal yang berkaitan dengan produksi, mulai 

dari proses, progres, problem solving, kualitas, kuantitas, reporting dan 

lain sebagainya 

g. Personalia 

Jabatan dalam perusahaan yang bertugas menangani presensi 

karyawan  dan juga pencatatan dokumen yang terkait dengan perusahaan . 

2.4 Proses Bisnis 

Proses bisnis pada CV VARIA yaitu pembuatan cat pernis dan thinner serta 

distributor cat pernis dan thinner kepada pelanggan. Dalam pembuatan cat pernis 

dan thinner tidak setiap hari dilakukan karena pelanggan yang meminta atau 

membeli kepada CV VARIA. Proses pembelian cat dilakukan dengan cara 

konsumen melakukan kontak dengan bagian marketing, lalu oleh bagian 

marketing akan diteruskan kepada bagian produksi yang bertugas untuk 

memproduksi cat dan thinner sesuai dengan kebutuhan pelanggan apabila tidak 

ada stok yang tersedia, setelah itu cat dan thinner yang telah diproduksi akan 

diteruskan kepada bagian gudang untuk disimpan sementara, oleh bagian gudang 

akan diteruskan kepada marketing agar segera menghubungi bagian pengiriman 

untuk diteruskan kepada konsumen. Berdasarkan proses bisnis tersebut , penulis 

mengusulkan sistem yang mampu membantu melihat pesanan pelanggan dan juga 

kondisi stok saat ini sehingga manajer dapat memperoleh informasi mengenai 
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pesanan pelanggan dan juga persediaan produk tanpa harus datang ke setiap 

bagian. 


