
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Kasih Karunia beralamat di Jl. Merbaru 55 Tuntang, Kab. Semarang.Perusahaan ini 

bergerak dalam bidang perdagangan. Perusahaan berdiri pada tahun 2009 dengan penjualan 

produk kesehatan kulit. Penjualan menjangkau seluruh wilayah Indonesia serta luar negeri. 

Pada tahun 2009, perusahaan memulai dengan menjalankan perusahaan untuk bidang 

usaha perjualan produk kesehatan kulit saja.Tahun 2011 perusahan membentuk bidang usaha 

penjualan hasil kerajianan dari masyarakat. Tahun 2013 perusahaan menambah bidang bisnis 

yang baru guna meningkatkan pendapatan perusahaan,  maka dari itu perusahaan membentuk 

jenis usaha lain yang dimana masih bergerek dalam bidang kesehatan yaitu penjualan sayur 

Organik. 

Latar belakang pemilihan bidang usaha penjualan sayur organik dikarenakan berdasarkan 

pengalaman pribadi pemilik yang merasa kesulitan mendapatkan sayur organik, dan juga 

perubahan pola hidup menjadi lebih sehat.Selain itu pemilik melihat bahwa banyak minat 

masyarakat terhadap sayuran organik, namun pada kenyataannya, sayur organik masih jarang 

ditemui di pasaran, harga sayur organik juga terbilang mahal dan dengan kualitas yang kurang 

baik. Maka dari itu pemilik mengusahakan bagaimana menjual sayur organik dengan harga yang 

terjangkau namun juga dengan kualitas yang baik, dan masih segar ketika diterima oleh 

pelanggan 

 

3.1.1 Visi Perusahaan 

1. Menjadi perusahaan dalam bidang kesehatan Kulit yang berkembang dan 

maju. 



2. Ikut membantu meningkatkan kesejahteraan para petani sebagai penghasil 

produk pertanian sehingga juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sebagai konsumen. 

3.1.2 Misi Perusahaan 

1. Menghasilkan dan mengembangkan produk kesehatan berkualitas tinggi. 

2. Mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan kelestarian lingkungan 

untuk menghasilkan produksi yang tinggi serta berperan aktif dalam 

ketahanan pangan nasional. 

 

3.2 Bidang Usaha Perusahaan 

CV Kasih Karunia merupakan perusahaan Dagang yang bergerak dalam bidang penjualan 

produk kesehatan kulit, Sayur Organik, Kerajinan Homemade. 

 

3.3 Fasilitas 

Dalam rangka menunjang kesejahteraan karyawan CV Kasih Karunia menyediakan 

fasilitas antara lain : 

a. Komputer, Printer, Telepon, Hand Phone 

b. Tunjangan Hari Raya 

c. Tunjangan Perjalanan Religi 

d. Tunjangan Rekreasi 

e. Tunjangan Kesehatan 

 

3.4 Struktur Organisasi 



Struktur organisasi CV Kasih Karunia dan job description dari masing-masing bagian 

adalah sebagai berikut: 

1. Direktur 

Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Merencanakan 

serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan 

perusahaan. Memimpin Rapat Perusahaan untuk memajukan perusahaan. Bertindak 

sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan.  

2. Produksi 

Merencanakan dan menjalankan produksi. Bertanggung jawab atas aktivitas produksi 

perusahaan. 

3. Akuntansi 

Bertugas melakukan pencatatan terhadap segala transaksi di perusahaan yang 

berhubungan dengan keuangan. Membuat laporan keuangan perusahaan. 

4. Administrasi 

Bertanggung jawab menciptakan dan memelihara data lembar kerja atau memasukkan 

informasi ke dalam database perusahaan. Bertugas Mencatat Pesanan Penjualan  dan 

menyampaikannya pada bagian produksi dan bagian packing. 

5. Penjualan 

Bertugas mempersiapkan sarana promosi dan melakukan promosi produk kepada 

pelanggan. Memahami sifat dan karakter pesaing untuk mengambil pangsa pasar 

yang lebih besar. Memantau produk yang dipakai oleh konsumen. 

6. Packaging &Pengiriman 



Bertanggung jawab terhadap persediaan barang dagangan serta pencatatannya. 

Mengemas produk untuk dikirimkan kepada pelanggan. Mengirim barang ke 

pelanggan. 

7. Pembelian 

Menerima permintaan pembelian persediaan dan perlengkapan dari bagian lain. 

Bertanggung jawab terhadap penyediaan persediaan barang dagangan dengan cara 

membeli persediaan barang dagang ke supplier. Menyediakan perlengkapan yang 

dibutuhkan oleh perusahaan. Memantau pengiriman persediaan dan atau 

perlengkapan dari supplier. 

 


