
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Alfarina Karya berdiri pada 13 April 2007. CV. Alfaerina Karya  adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak dibidang agent asuransi yang terletak di 

Bandar Lampung berdasarkan data isian akta notaris yang dibuat oleh Notaris 

Asvi Maphilindo , S.H.  

CV. Alfarina Karya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

yang memiliki pengalaman kerja yang baik kepada kontraktor/nasabah. 

Perusahaan tersebut telah memiliki nasabah/rekanan kontraktor yang ikut 

serta bekerja dengan CV. Alfarina Karya sebagai agent asuransi. CV. Alfarina 

Karya berperan aktif pada tahun 2015, kepercayaan yang diberika oleh rekan-

rekan kontraktor telah menciptakan berbagai pekerjaan dari berbagai pihak. 

Sebagai wujud dari rangaian proses pembelajaran dalam pengalaman 

perusahaan melalui manajemen teknologi. CV. Alvarina Karya siap untuk 

memberikan pelayan jasa agent terbaik 

 

 

 

 

 

 



2.2 Data Perusahaan 

Nama Perusahaan    : CV. Alfarina Karya 

Nomor TDP    : 201534200667 

NPWP     : R2.0000.6516.01.003 

Nomor Telpon    : 0721-48883 

Kegiatan Usaha Pokok   : Jasa Agent Asuransi 

Status     : Tunggal 

Nama Pengurus    : Mahrizal Sinag, S.E. 

Alamat Perusahaan : Jalan Wolter Monginsidi No. 25,  

Kupang Kota,Teluk Betung Utara, 

Bandar Lampung, Lampung. 

 

2.3 Visi dan Misi 

Visi 

Meningkatkan daya saing perusahaandi industri jasa agent asuransi dengan 

mengembangkan pelayanan dan teknologi terbaik kepada konsumen dalam 

memnuhi harapan 

Misi 

1. Dapat melayani masyarakat akankebutuhan perencanaan keuangan yang 

baik dan sesuai dengan kondisinya. 

2. Dapat meningkatkan kesejahteraan para agent  

3. Memberikan kesadaran akan pentingnya perencanaan berasuransi 



4. Menciptakan peluang bisnis bagi banyak orang, sehingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat meningkat  

2.4  Bidang Usaha atau Kegiatan Perusahaan 

CV. Alfarina Karya bergerak dibidang jasa dan bertanggung jawab kepada 

nasabah untuk pengurusan sebuah jaminan asuransi mengalami 

permasalahan. 

2.5  Lokasi Perusahaan 

Jl. Wolter Monginsidi No.25, Kupang Kota, Teluk Betung Utara,Bandar 

Lampung, Lampung 

2.6  Struktur Organisasi  

  

 

Sumber : CV. Alfarina Karya 

  

 

 

  

  

  

MAHRIZAL SINAGA S.E 

DIREKTUR UTAMA 

DWINA     ILHAM BUDI K SINAGA 

 UNDERWRITING ADMINISTRATION 



a. Direktur Utama 

1. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi 

perusahaan 

2. Bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. 

3. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk 

juga keuntungan perusahaan. 

4. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan 

pembelanjaan kekayaan perusahaan. 

5. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan 

dunia luar perusahaan. 

6. Menetapkan strategi-strategi stategis untuk mencapakai visi dan misi 

perusahaan 

7. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di perusahaan, 

mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang. 

8. Mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan 

 

b. Underwriting 

1. Menganalisa risiko yang ditawarkan. 

2. Menetapkan Terms & Conditions serta 

3. Menetapkan besarnya premi yang mencerminkan tingkat risiko yang 

akan ditanggungnya 

 



\Administrator 

1. Mencatat serta mengecek status data penjualan yang mana telah 

masuk serta yang belum masuk juga   

2. Menginput data penjualan setiap hari dengan cermat dan benar  

3. Memberikan laporan problem agar ditindaklanjuti  

4. Merekap keluar masuk barang   

5. Merekap retur barang dari dealer  

6. Membuat laporan penjualan serta tagihan dealer serta pabrik 

 

 

 


