
7 

 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Sejarah Perusahaan 

Awal mula berdirinya CV. Tiara Group pada tahun 2013 yang terletak 

di jalan raya Bangkinang-Payakumbuh KM 9 Desa Kuok Kec. Bangkinang 

Barat Kab. Kampar. Pada masa itu hanya sekedar usaha poultry shop yang 

merupakan usaha dibidang penjualan pakan-pakan ternak seperti ikan dan 

ayam. Seiring perkembangan waktu, usaha yang dirintisnya mengalami 

kemajuan terutama pada usaha pakan ikan. maka pemilik usaha ini 

menjadikan Puoltry Shop tersebut menjadi sebuah CV. Tiara Group pada 

tanggal 15 Juni 2015 serta melakukan mitra dengan masyarakat yang lebih 

berfokus pada pembudidayaan ikan.  

Karena banyak masyarakat melakukan mitra terhadap  CV Tiara 

Group, dengan begitu pemilik modal melakukan penambahan arah 

permintaan pasar dengan cara pengesaan (cool storage) ke medan guna 

diekspor dimulai pada 6 oktober 2016. 

Adapun visi dan misi dari CV Tiara Group sebagai berikut : 

Visi 

Menjadi pemodal mitra unggul yang sehat dan kuat, sehingga mampu 

berperan sebagai motor penggerak dalam memperdayakan perekonomian 

rakyat kecil dan menengah 
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Misi 

1. Memberikan tingkat keuntungan yang memadai bagi kelompok peternak 

ikan dengan mengutamakan keuntungan yang maksimal 

2. Meningkatkan kemajuan usaha masyarakat dengan bermitra/bekerjasama 

didalam ekonomi keluarga 

3. Menyediakan ikan-ikan yang berkualitas terhadap permintaan pasar-

pasar dan mempunyai persentase yang banyak didalam segi kuantitas. 

 

2.2. Sruktur Organisasi pada CV Tiara Group Kec. Bangkinang Barat 

Kab.Kampar 
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Berdasarkan gambar table diatas, untuk mengetahui job describtion 

(gambaran kerja) CV Tiara Group di Desa Kuok Kec.Bangkinang Barat 

Kab.Kampar. dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Direktur  

Adalahseseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan terbatas (PT). 

Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang 

profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan 

memimpin perseroan terbatas. Penyebutan direktur dapat bermacam-macam, 

yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif. 

2. Kepala Bagian Keuangan 

Adalah jabatan yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, karena sebagai 

ujung tombak yang berkaitan dengan keuangan. Peran manajer keuangan dapat 

beragam, tergantung pada ukuran dan kompleksitas suatu perusahaan. 

3. Kepala Bagian Pemasaran 

Adalah kepala bagian pemasaran bertanggung jawab atas masalah yang 

berhubungan dengan pemasaran produk dalam perusahaan sampai ke 

konsumen. 

4. Kepala Bagian Operasional 

Adalah bertanggung jawab untuk memastikan organisasi berjalan sebaik 

mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi harapan para pelanggan 

dan klien dengan cara efektif dan efisien. 
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5. Akuntansi  

Adalah seseorang yang bertugas mengidentifikasikan, mengukur, dan 

melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan 

keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan infromasi 

tersebut. 

6. Penjualan 

Adalah seseorang yang bertugas dalam mengenalkan serta negosiasi penjualan 

barang, dan meyakinkan pihak penyalur dalam hal kerjasama penjualan. 

7. Persediaan 

Adalah pengelola/pengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk dijual kepada konsumen. 

8. Pengawasan  

Adalah aktivitas mengawasi/mengamati dan melaporkan hasil pengawasan 

tersebut kepada kepala bagian operasional. 

 

2.3. Aktifitas perusahaan 

1. Distribusi bibit 

Yaitu perusahaan melakukan penebaran bibit pada tambak peternak mitra 

yang telah bergabung bersama CV Tiara Group. 
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2. Distribusi pakan 

Yaitu perusahaan melakukan pengantaran pakan ikan kepada peternak 

mitra sesuai masa kehabisan pakan terhadap tambak peternak ikan 

tersebut. 

3. Panen local 

Yaitu perusahaan melakukan panen ikan setiap malamnya menuju pasar-

pasar local dan sesuai dengan permintaan pasar-pasar local tersebut. 

4. Panen pengeesan 

Yaitu perusahaan memasukkan ikan yang telah dipanen dan dibersihkan 

ke dalam peti es untuk dikirim ke medan sebagai barang ekspor. 

5. Perhitungan hasil 

Yaitu perusahaan dengan peternak ikan melakukan perhitungan hasil dari 

keuntungan yang didapat antara dua belah pihak selam masa mitra 

berlangsung. 

6. Evaluasi  

Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan 

dengan baik dan bila dari hasil evaluasi ini mendapatkan hasil yang 

positif maka perusahaan dan peternak mitra dapat direkomendasikan 

untuk dikembangkan lebih lanjut.  

 

 


