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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 SejarahPerusahaan 

 

CV. Alfarina Karya berdiri pada tgl 3 April 2007 . CV. Alfarina Karya 

adalah Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agent asuransi yg terletak 

di bandar lampung berdasarkan data isian Akta Notaris yang dibuat oleh 

Notaris ASVI MAPHILINDO VOLYA, SH.  

CV. Alfarina Karya Berkomitmen untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan, Perusahaan yang memliki pengalaman kerja yang baik kepada 

kontraktor / nasabah. Perusahaan tersebut sudah banyak memiliki Nasabah 

atau rekanan Kontaktor yang ikut serta bekerjasama dengan CV. Alfarina 

Karya Sebagai jasa Agent Asurasi,CV. Alfarina Karya berperan aktif pada 

tahun 2015 , Kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekan Kontraktor telah 

menciptakan berbagai Pekerjaan dari pihak ( Pemerintah , Swasta maupun 

Perorangan ) yaitu Pembangunan Gedung , jalan, Jembatan , Universitas . 

CV. Alfarina karya sejauh ini tidak memiliki pengalaman kerja yang buruk 

atau tidak pernah mengalami terjadinya Claim dari nasabah. 

 Sebagai wujud dari rangkaian proses pembelajaran dalam pengalaman 

perusahaan melalui manajemen teknologi . CV. Alfarina Karya siap untuk 

memberikan pelayanan jasa palayanan Agent Asuransi terbaik .   
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan  

Visi: 

 Meningkatkan daya saing perusahaan di industri Jasa Agent Asuransi 

dengan Mengembangkan pelayanan dan teknologi terbaik kepada Konsumen 

dalam memenuhi harapan. 

 

 Misi: 

1. Dapat melayani masyarakat akan kebutuhan perencanaan keuangan  

yang baik dan sesuai dengan kondisinya (service dengan hati nurani), 

 sehingga tercipta masyarakat yang lebih sejahtera. 

2. Dapat meningkatkan kesejahteraan para agen (menciptakan agen  

berhati nurani dan berprestasi) 

3. Memberikan kesadaran akan pentingnya perencanaan berasuransi 

4. Menciptakan peluang bisnis bagi banyak orang, sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat meningkat (menciptakan Mega Agency  

yang kokoh dan baik). 

 

2.3 Bidang Usaha / Kegiatan Utama Perusahaan  

      CV. Alfarina Karya bergerak di bidang  jasa dan bertanggung jawab 

kepada nasabah untuk pengurusan sebuah jaminan Asuransi jika mengalami 

permasalahan . 
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2.4 Lokasi perusahaan  

Denah adalah gambar yang menunjukan lokasi atau letak dari suatu 

tempat.Dibawah ini merupakan denah lokasi CV. Alfarina Karya  Bandar 

Lampung yang berlokasi di Jalan Woltermongonsidi No. 25 Pangajaran teluk 

Betung Utara Kota Bandar Lampung. 

 

 

 

 

 

 

2.5.    StrukturOrganisasi 

 

 

 

 

Struktur Organisasi CV. Alfarina Karya  

Direktur 

Underwriting Administrasi 


