
 
 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Harapan Makmur merupakan salah satu perusahaan yang bernaung dibawah 

kelompok Sungai Budi Group. Sungai Budi Group didirikan di lampung pada tahun 

1947. Pada saat ini Sungai Budi Group telah berkembang menjadi salah satu 

kelompok usaha di bidang agrobisnis terbesar di indonesia.  

Bisnis awal Sungai Budi Group meliputi perdagangan kopi, lada hitam, gaplek, 

tembakau serta sejumlah komoditas hasil pertanian lainnya. Sungai Budi Group 

telah berkembang pesat dan diversifikasi keluar wilayah lampung terutama di pulau 

Jawa, Kalimantan dan kota-kota besar lainnya diseluruh Indonesia. Saat ini Sungai 

Budi Group merupakan produsen dan distributor utama di tepung tapioka dan 

tepung beras, dan salah satu pemain utama di industri kelapa sawit dan produk 

turunannya serta sederet produk yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri 

makanan, kertas, kembang gula, kimia, bidang Kesehatan dan sebagainya. Pada saa 

itu PT. Sungai Budi Group mengoperasikan pabrik minyak goreng serta aneka 

tepung yang berada di Lampung dan Sumatera selatan. 

Perusahaan CV. Harapan Makmur ini didirikan pada tahun 1988. Perusahaan ini 

merupakan anak perusahaan yang bergerak disektor perdagangan/distributor yang 

menjual beberapa produk olahan dari PT induknya yaitu PT. Sungai Budi seperti : 

tepung beras dan tepung ketan, santan, bihun, minyak goreng rose brand, minyak  

goreng cap tawon, tepung tapioka dan lain – lain. CV. Harapan Makmur juga 
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bepegang teguh pada nilai – nilai group yang telah teruji oleh waktu. Nilai – nilai 

tersebut telah membantu dalam membentuk hubungan serta jalinan kerjasama yang 

akrab dan erat dengan para pemangku kepentingan. Nilai – nilai tersebut adalah  

1. Respect : Perilaku saling menghormati baik di dalam maupun diluar 

organisasi. 

2. Integrity dan Ethics : Menjunjung tinggi integritas. 

3. Team Work : Kerja sama antara karyawan, atasan dan keduanya dengan 

tetap mementingkan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan 

pribadi.  

4. Community : Memberikan nilai kepada masyarakat sekitar sebagai salah 

satu pemangku kepentingan bag organisasi.  

5. Communication : Selalu mengedepankan aspek komunikasi antar jenjang 

komando dan pengawasan sehingga dapat tercipta kerjasama dan kordinasi 

yang baik.  

2.2 Visi dan Misi 

2.2.1 Visi CV. Harapan Makmur 

Menjadi salah satu perusahaan distributor nasional yang unggul dan terpercaya 

dalam persaingan pasar global dan menjadi sentral bidang usaha sektor pemasaran 

bahan pangan nasional. 
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2.2.2 Misi CV. Harapan Makmur 

1. Mencari dan mengembangkan peluang di bisnis inti kami dengan tetap 

menjaga pengeluaran biaya yang terkontrol.  

2. Mengembangkan tim manajemen yang profesional yang berintegritas tinggi 

dan didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan termotivasi.  

3. Ikut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar 

bisnis unit.  

2.3 Bidang Usaha/ Kegiatan Utama Perusahaan 

CV. Harapan Makmur merupakan perusahan yang menjual produk antara lain: 

1. Tepung Beras Rose Brand merupakan hasil produk PT. Sungai Budi yang 

dibuat dari beras terbaik, digunakan sebagai bahan dasar kue, sebagai 

pelapis gorengan, dan bahan dasar pembuatan bihun.  

2. Tepung Ketan Rose Brand merupakan produk yang biasa digunakan sebagai 

salah satu bahan untuk membuat kue dan aneka makanan lainya. 

3. Minyak Goreng Rose Brand dan Minyak Tawon digunakan sebagai salah 

satu bahan untuk memasak dengan harga yang berbeda serta kualitas untuk 

kedua jenisnya.  

4. Tapioka Cap Tani Gunung digunakan sebagai salah satu bahan untuk 

membuat aneka makanan.  

5. Bihun Rose Brand digunakan sebagai salah satu bahan untuk pelengkap 

bakso. 
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6. Santan kelapa Rose Brand merupakan produk hasil olahan dari kelapa yang 

disajikan secara instan yang biasanya digunakan sebagai pelengkap dalam 

pembuatan makanan. 

7. Dan lain-lain. 

 

Berikut Lampiran terkait Produk yang didistribusikan oleh CV. Harapan Makmur: 

Gambar 2.1 

Tepung Beras Rose Brand 
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Gambar 2.2 

Tepung Ketan Rose Brand 

                     

 

 

Gambar 2.3 

Minyak Goreng Rose Brand 
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Gambar 2.4 

Tapioka Pak Tani Gunung 

 

        

 

 

Gambar 2.5 

Bihun Rose Brand 
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Gambar 2.6 

Santan Rose Brand 

 

                                   

 

2.4 Lokasi Perusahaan 

Lokasi perusahaan CV. Harapan Makmur Sungai Budi Group berada di Jl. Ikan 

Bawal No 1A Kel. Kangkung Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung. 

Sedangakan untuk  kegiatan proses produksi, distribusi, dan pergudangan beralamat 

di Jl. Yos Sudarso Lk III No 85, Kota Bandar Lampung.  

2.5 Struktur Organisasi 

Berikut ini merupakan susunan Struktur organisasi yang terdapat dalam 

perusahanan CV. Harapan Makmur Sungai Budi Group Bandar Lampung. 
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Gambar 2.7 Struktur Organisasi 

 

 

Berdasarkan Struktur Organisasi diatas diketahui bahwa masing – masing bagian 

memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda antara lain :  

1. Direktur Utama sebagai koordinator, komunitor, pengambil keputusan, 

pemimpin, pengelola dan eksekutor dalam menjalankan dan memimpin 

perusahaan.  
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2. Direktur bertugas menentukan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung 

jawab dalam memimpin dan membina perusahaan secara efektif dan efisien 

serta memelihara dan mengawasi kekayaan perusahaan.  

3. Kepala Bagian Personalia bertugas mengkoordinasi serta mengelola semua 

kegiatan manejemen sumber daya manusia dalam organisasi untuk 

memaksimalkan pengunaan sumber daya manusia secara strategis dalam 

sebuah perusahaan.  

4. Kepala Bagian Pemasaran bertugas merencanakan dan melakukan serta 

menentukan strategi pemasaran dengan memperhatikan trend pasar dan 

sumber daya perusahaan.  

5. Kepala Bagian Keuangan bertugas merencanakan dan mengkoordinasi 

pengembangan sistem serta prosedur keuangan dan akuntansi. Selain itu 

mengkontrol pelaksanaan untuk memastikan semua proses dan transaksi 

keuangan berjalan dengan tertib dan teratur.  

6. Kepala Bagian Administrasi bertugas mengelola seluruh kegiatan 

administrasi dalam lingkungan perusahaan untuk mendapatkan data yang 

akurat sehingga menghasilkan laporan yang tepat waktu, relevan, dan 

konsisten sebagai alat pengendalian.  

7. Kepala Bagian Gudang bertugas membuat perencanaan pengadaan barang 

dan distribusinya serta mengawasi dan mengontrol operasional gudang ( 

mengawasi dan mengontrol semua semua persediaan yang masuk dan 

keluar).  


