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BAB IV 
 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
 
 

4.1 SEJARAH PERUSAHAAN 
 

CV Husada Manjur  adalah sebuah Perusahaan Distributor Jamu 

yang sedang berkembang di Kabupaten Wonogiri. Letak Perusahaan ini 

tepatnya berada di Jl. Letjend Soeprapto Desa Wonokarto Kecamatan 

Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Wonogiri terdapat pabrik penghasil jamu 

seperti sido muncul juga masyarakatnya banyak yang masih percaya 

dengan khasiat jamu sehingga butuh konsumsi besar akan jamu. Peluang 

ini dimanfaatkan oleh CV Husada manjur berdiri pada tahun 2005 dan 

terus menerus berkembang hingga saat ini, berawal dari penjualan retail 

dalam jumlah kecil untuk toko-toko sekitaran wonogiri yang kemudian 

sekarang  berkembang hingga kini menjadi sebuah perusahaan distributor 

jamu dalam jumlah besar dengan staf administrasi dan pegawai lepas 

lapangan (sales). CV Husada Manjur berusaha memenuhi kebutuhan 

konsumsi jamu di wonogiri dan sekitarnya. 

Bicara pesaing CV. Husada manjur baik dari segi harga dan kualitas 

jamu CV. Husada manjur selalu memberikan harga yang sesuai sehingga 

produk tersebut dapat dijual kembali dengan harga yang menguntungkan, 

juga memperhatikan tanggal kadaluarsa produk dan tidak menjual produk-

produk jamu palsu yang saat ini marak dipasaran. Tentu saja hal tersebut 

akan memberi kepercayaan supplier/ konsumen untuk tetap bekerjasama 

dengan CV. Husada manjur.Untuk kedepanya CV. Husada Manjur 
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berharap dapat mengemas jamu dengan racikan sendiri  dengan melibatkan 

petani lokal sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekita. 

CV. Husada Manjur Mempunyai Visi dan Misi Perusahaan yaitu: 

 a). Visi Perusahaan 

Menjadi Persahaan distributor jamu yang senantiasa mampu  bersaing  

dan tumbuh berkembang dengan pesat 

b). Misi Perusahaan 

- Meningkatkan Pelayanan terhadap konsumen  dibidang herbal   

tradisional. 

-   Ikut mendorong pemerintah agar lebih berperan dalam pengobatan 

tradisional. 

-   Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan pentingnya menjaga 

kesehatan melalui pola hidup sehat dengan pemakaian bahan-bahan 

alami dan pengobatan tradisional. 

 

 

4.2  STRUKTUR PERUSAHAAN 

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan 

segenap tugas dan tanggung jawab masing – masing bagian untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dalam operasionalnya kekuasaan dan 

tanggung jawab ada di satu pimpinan yaitu Pemilik perusahaan secara 

langsung. Segala perintah dari pimpinan tertinggi yaitu pemilik 

perusahaan kemudian mengalir melalui garis lurus kepada bawahan yang 

paling rendah. 
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Adapun gambar struktur organisasi yang ada di CV Husada Manjur  

adalah sebagai berikut: 

 

Bagian 
Pembelian

Pimpinan
Perusahaan

Bagian
Penjualan/
Pemasaran

Bagian 
Administrasi 

gudang

Kurir Barang

 

 

           Gambar 1. Struktur organisasi CV Husada Manjur  

 

4.3 DISKRIPSI TUGAS 

4.3.1 Pimpinan perusahaan 

Tugas dan Kewajiban : 

1. Melakukan fungsi tugas manajemen usaha di CV Husada manjur. 

2. Bertanggung jawab atas kemajuan usaha. 

3. Bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan baik kedalam 

maupun keluar. 

4. Bertanggung jawab atas pembagian kerja yang disesuaikan dengan 

kecakapan dan kemampuan masing-masing personal. 
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4.3.2  Bagian pembelian 

 Tugas dan kewajiban : 

1.  Bertanggung jawab melakukan Pemesanan Barang kepada Supplier 

sesuai stok yang ada di gudang.  

2. Bertanggung jawab membuat laporan supplier dan laporan 

pembelian barang 

 

4.3.3 Bagian Penjualan/ Pemasaran 

Tugas dan Kewajiban : 

1. Mengawasi dan membawahi buruh lepas seperti sales/kurir dalam 

melakukan pengiriman barang ke toko 

2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan penjualan barang 

3. Bertanggung Jawab membuat laporan penjualan barang dan laporan 

konsumen  

 

4.3.4 Bagian Administrasi Gudang 

Tugas dan Kewajiban : 

1. Mengelola penerimaan  dan penggunaan dana serta melaksanakan 

kegiatan-kegiatan perusahaan 

2. Melaksanakan pemeriksaan saldo kas pendapatan perusahaan berikut 

laporanya kepada pimpinan 

3. Bertanggung jawab membuat Laporan barang, persediaan 

Barang/stok barang  kepada pimpinan 
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4.4 ATURAN BISNIS 

4.4.1   Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali terdapat 

kerusakan barang atau barang tidak sesuai dengan pemesanan barang 

sehingga dapat di retur.lama atau jangka waktu pereturan maksimal 5 

hari setelah barang diterima untuk barang yang rusak dan 3 bulan 

untuk barang yang telah kadaluarsa. 

4.4.2 Pelanggan CV. Husada manjur  dapat melakukan pemesanan barang 

dengan datang langsung atau via telephone untuk mengisi form data 

beli untuk proses selanjutnya. 

4.4.3 Limit (stok barang) petugas gudang akan mengorder ke supplier sesuai 

dengan hasil laporan persediaan barang, mana  saja barang-barang 

yang harus ditambahkan untuk setiap produk minimal 4 karton atau 

1000 renteng (@karton =250 renteng).jika stok produk berada dibawah 

batas minimal yaitu 1000 renteng maka stok barang harus segera 

dipenuhi oleh bagian pembelian untuk segera membuat nota pembelian 

4.4.4 Pembeli yang melakukan pemesanan barang hendaknya segera 

menyelesaikan pembayaranya jika tidak, pengiriman barang juga akan 

tertunda dan didahulukan pembeli yang lain. 

 

4.5  KASUS 

a) Retur  

  terdapat pembeli yang melakukan pemesanan barang yaitu Jamu A = 

150 renteng dengan harga/renteng @Rp 8500,- dan jamu B = 200 renteng 

dengan harga/renteng @Rp 9000,- pada saat pengiriman ternyata bagian 
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penjualan kurang teliti, jamu A jumlahnya 200 dan jamu B jumlahnya 150 

serta terdapat jamu yang rusak dikemasan jamu B sebanyak 10 

rentang.maka perincianya sebagai berikut 

      - Jamu A 200 renteng x Rp 8500,-   =   Rp 1.700.000,- 

             Karena pembeli hanya memesan 150 renteng  maka pembeli harus  

retur barang sebanyak 50 renteng  x Rp 8500,-  = Rp 425.000,- 

            -Jamu B 150 renteng x Rp 9000,-     =  Rp 1.350.000,- 

 Yang ternyata terdapat kerusakan pada kemasan, pembeli akhirnya 

melakukan retur barang sebanyak 10 renteng x Rp 9000,- = Rp 90.000,- 

 Rincian biaya : 

      - Jamu A  Rp 8500,- x 200 =   Rp 1.700.000,- 

 - Retur 50 renteng  =   Rp   425.000,- 

      - Jamu B  Rp 9500,- x 150 =   Rp 1.350.000,- 

 - Retur 10 renteng  =   Rp  90.000,- 

Total Biaya =   Rp 2.535.000,- 

     Jadi biaya yang harus dikeluarkan adalah  :    Rp 2.535.000,- 

 

b)  limit Stok Barang 

  Dengan melihat laporan stok barang dari petugas gudang makan 

bagian pembelian dapat melihat mana saja barang-barang yang perlu 

ditambahkan. 

 Misalnya : 
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 Dalam Laporan stok barang terlihat 

 Nama Jamu          Stok     Harga 

 Jamu A    6 karton (250 renteng@karton) Rp. 12.000.0000 

 Jamu B 2 karton    Rp.   4.000.0000 

 Jamu C     1 karton    Rp.   2.000.0000 

 Maka petugas pembelian harus membuat nota pembelian untuk jamu 

B dan jamu C minimal 4 karton per produk sesuai dengan batas minimal 

persediaan barang digudang. 

Berikut Gambar laporan Stok Manual 

 

No Kode Nama 

Barang 

Stok 

Barang 

Harga 

1 B0001 Jamu A 1500 Rp.12.000.000 

2 B0002 Jamu B 500 Rp. 4.000.000 

3 B0003 Jamu C 250 Rp.  2.000.000 

Jumlah barang 1750 Rp. 14.000.000 

 

 Gambar 3. Gambar laporan Stok Manual  

 

 

 

 

  

 


