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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

CV DIJAWA ABADI JEPARA FURNITURE 

 

2.1  Sejarah Berdirinya Perusahaan 

  CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture merupakan perusahaan 

pengelola kayu yang bernama UD. DIJAWA ABADI yang di dirikan oleh Bapak 

Irwan Malik dan Bapak Triyoga Nugraha pada tanggal 1 Februari 2000. Selain 

sebagai pemilik, Bapak Irwan Malik sebagai pemimpin perusahaan pertama dan 

Bapak Triyoga Nugraha sebagai pemimpin perusaan kedua, yang membantu 

pemimpin perusahaan pertama dalam meningkatkan kinerja di perusahaan. Pada 

waktu berdiri, kegiatan perusahaan masih sejenis industry kecil, dimana 

kegiataanya hanya membuat produk mentah yang berasal dari kayu lawas, dan 

kayu pinus yang kemudian dikirim ke pabrik milik perusahaan mebel ekpor yang 

berada di Jepara, Jawa Tengah. Pada saat itu karyawan perusahaan hanya 

berjumlah 10 orang dan berasal dari sekitar Rembang dan Demak, produk yang 

dihasilkan setiap minggunya adalah 5-9 pcs. Semua biaya yang digunakan untuk 

produksi berasal dari modal sendiri Rp 30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah). 

 Pada awal tahun 2000 perusahaan mendapat penawaran dari rekan kerjanya 

yang membantu kerja di perusahaan, untuk melakukan kegiatan ekspor sendiri 

sehingga perusahaan merintis dan mengembangkan usahanya. Untuk 

mengembangkan usaha tersebut, perusahaan melakukan perluasan lokasi untuk 

kegiatan produksi yaitu menyewa sebuah tanah yang diperuntukan membangun 

pabrik produksi mebel, yang berada di kota Jepara Jawa Tengah. Pabrik mebel 

berada di Desa Pekalongan, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara. Perusahaan 

ini juga menambah perlengkapan, peralatan, dan untuk penambahan modal 

dilakukan penarikan saham yang berdiri dari 5 orang. 
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 Pada bulan Mei 2001, seluruh kegiatan perusahaan sudah dapat dijalankan 

dengan baik. Produk di kirim negara Jerman dengan kapasitas 1 kontainer setiap 

bulan. Di dalam perjalanannya, perusahaan tidak terlepas dari berbagai 

permasalahan. Perusahaan pernah mengalami masalah tentang produk yang 

banyak mengalami kerusakan (baik itu rusak di dalam container maupun rusak 

karena kualitas barang yang kurang bagus), sehingga pihak buyer meminta ganti 

rugi produk yang rusak tersebut sebanyak 2 kontainer. Masalah tersebut 

meninggalkan complain antara penanam saham, sehingga sekitar bulan 

September 2002 saham-saham mereka dijual, kemudian semua saham di beli 

Bapak Irwan Malik dan Bapak Triyoga Nugraha sebagai pemilik usaha 

menengah. Masalah ini dijadikan sebagai pengalaman sehingga kualitas produk 

diperbaiki. 

 Setelah terjadi hal tersebut diatas, perusahaan berusaha untuk 

meningkatkan kualitas produknya dan mendapatkan buyer dari Swedia. 

Kemudian untuk menambah modal perusahaan mengajukan pinjaman ke Bank 

Rakyat Indonesia. Dengan modal tersebut dibungunlah pabrik dan gedung untuk 

kegiatan produksi dan keuangan, kegiatan produksi dan keuangan di pecah 

menjadi dua, yaitu kegiatan keuangan di daerah Perumahan Indah, Semarang dan 

kegiatan produksi di Jepara. Seiring dengan berjalannya waktu, order yang 

diterima perusahaan semakin banyak dan harus dipenuhi tepat waktu. Perusahaan 

mengajukan pinjaman modal lagi pada Bank Rakyat Indonesia untuk mencukupi 

kualitas produksi. CV DIJAWA ABADI Jepara  mempunyai Ijin Usaha No. 

44/KDPP.11.32/2.2/IX/2002, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.1335602806, 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 07.125.253.0.526.000.  

 Dalam perusahaan berada di Semarang terletak di Perumahan Semarang 

Indah Blok E-5 No.3 Semarang, dan pabrik perusahaan terletak di daerah Jepara. 

Berada di Desa Pekalongan RT 04 RW 03, Batealit, Jepara, Provinsi Jawa 

Tengah, Indonesia, Phone (024) 7619249 / Fax (024) 7619254. 
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 Ini Slogan dari CV DIJAWA ABADI Jepara, sebagai keunggulan produk 

dari KAYULAMA, sebagai perusahaan furniture mebel : 

 KAYULAMA, nama merek kami berasal dari kata Indonesia yang berarti 

"Old Wood". Kami adalah perusahaan furniture Indonesia ramah lingkungan 

yang mengkhususkan diri dalam desain dan pembuatan kedua furniture indoor 

dan outdoor menggunakan kayu jati dan pinus daur ulang atau reklamasi jati dan 

kayu pinus. CV DIJAWA ABADI JEPARA FURNITURE adalah Handal 

produsen Indonesia furniture dan satu perusahaan furnitur terbaik tumbuh dengan 

pabrik diatur di pertengahan Pulau Jawa, Jepara, di jantung Industri Mebel 

Indonesia. Perusahaan kami dipimpin oleh, manajemen tim terampil yang akan 

membawa pelayanan terbaik kepada pelanggan kami. 

 Kami ekspor produk kami di seluruh dunia dan terutama ke Eropa dan 

pasar kompetitif Australia, mencapai grosir dan pengecer dalam bisnis furnitur 

yang bertemu dengan kami di International Furniture Fair kami menunjukkan 

setiap tahun. 

 Kami menawarkan banyak koleksi produk, yang baik-baik saja buatan 

tangan oleh tukang kayu Indonesia skillfull dalam gaya tradisional, modern dan 

kontemporer, yang terbuat dari Reclaimed Pinewood, Reclaimed Jati dan Jati. 

Kisaran produk kami dari meja makan, bufet, vitrin, tv lowboard, meja kopi dan 

banyak lagi dan terbuat dari kayu pinus daur ulang atau kayu jati daur ulang. 

 MIMPI - DESIGN - MENGEMBANGKAN - MEMBERIKAN adalah 

tugas utama kami dan seperti biasa, tujuan kami adalah untuk menggunakan 

bahan-bahan alami dan daur ulang sedapat mungkin dengan kepedulian 

lingkungan dalam pikiran itulah mengapa perusahaan kami adalah FSC dan 

SVLK bersertifikat. 
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2.2  Misi dan Tujuan Perusahaan 

2.2.1   Misi 

“Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pendapatan perusahaan terutama 

kinerja dan maksimalkan waktu dalam bekerja serta tenaga dan pikiran di 

butuhkan pula” 

2.2.2  Tujuan 

Pendirian perusahaan ini memiliki tujuan, diantaranya :  

a. Menjalin kualitas produk mebel dan jasa sesuai standart yang sudah 

ditetapkan. 

b. Menjalin produk mebel, jasa dan seluruh kegiatan aman bagi karyawan, 

konsumen dan linkungan. 

c. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan 

dengan lingkungan. 

d. Memotivasi karyawan agar bekerja dengan peduli terhadap lingkungan. 

e. Mengurangi dan mencegah timbulnya dampak lingkungan. 

f. Menggunakan sumber daya secara efisiensi. 

g. Melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap kinerja lingkungan. 

 

2.3  Prinsip Manajemen 

  DIJAWA ABADI GRUP akan menggerakan segenap kemampuan demi 

kemajuan masyarakat dan keamanan lingkungan melalui produk, teknologi, dan 

servis yang mendukung kehidupan yang makmur dan landasan bagi masyarakat. 
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2.4  Personalia Perusahaan 

a. Jumlah tenaga kerja  

 Tabel 2.1 Jumlah tenaga kerja CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 

No Bagian Jumlah 

1 Staf  perusahaan 20 orang 

2 Perakitan 45 orang 

3 Finishing cat 15 orang 

4 Packing 7 orang 

5 Peralatan 5 orang 

6 Cleaning Service 4 orang 

7 Killen Dry / Oven 6 orang 

8 Amplas dasar 21 orang 

9 Sopir 4 orang 

10 Keamanan / Satpam 6 orang 

11 Gudang dan logistik 4 orang 

12 Quality control (QC) 3 orang 

 Total 140 orang  

     Sumber : CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 
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b.   Jam Kerja  

Perusahaan menetapkan aturan kerja bagi karyawan dalam melaksanakan 

kegiatan opersional perusahaan. Karyawan bekerja dari hari senin sampai 

jumat, apabila terdapat banyak order dan harus segera dikirim, maka karyawan 

akan bekerja lembur untuk menyelesaikan order tersebut. 

 

 Adapun waktu bekerja CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture adalah 

sebagai berikut :  

Senin-Kamis 

Jam kerja : 09.00 – 16.00 

Jam  istirahat : 11.30 – 13.00 

Jumat 

Jam kerja : 09.00 – 16.00 

Jam istirahat : 11.00 – 13.00 
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2.5 Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Jabatan 

Struktur organisasi CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture adalah sebagai  

berikut :  

 

     Pimpinan Perusahaan 

 

 

 

 

    

 

   Gambar 2.3 Struktur Organisasi CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 
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b. Deskripsi Jabatan 

1. Pimpinan Perusahaan 

 Merupakan pemilik perusahaan yang tugas utamanya memimpin 

segala kegiatan perusahaan untuk mencapai sasaran yang diharapkan, 

mengkoordinasi aktivitas perusahaan, bertanggung jawab atas 

manajemen perusahaan, dan membuat kebijakan perusahaan. 

2. Bagian Gudang dan Perencanaan  

 Bertugas untuk mengurusi penerimaan dan pengeluaran bahan baku 

dan membawahi 3 departemen yang bertanggung jawabnya langsung 

kepada bagian gudang dan perencanaan, yaitu :  

a) Departemen gudang material 

Bertugas dalam pemilihan bahan baku yang akan digunakan dalam 

produksi dan melakukan pengawasan terhadap persediaan dalam 

perusahaan. 

b) Departemen pengeringan material kayu 

Bertugas untuk mengurusi dalam hal pengeringan bahan baku 

sebelum digunakan dalam proses produksi. 

c) Departemen gudang produk 

Bertugas untuk mendata produk dan menyimpan produk jadi dan 

membuat laporan stok barang jadi. 
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3. Bagian Produksi  

 Bertugas untuk memproduksi barang atau produk. Bagian produksi 

membawahi 4 departemen yang mempunyai tanggung jawab langsung 

kepada bagian produksi, yaitu :  

a) Departemen peralatan  

Bertugas untuk menyediakan peralatan dalam proses produksi. 

b) Departemen komponen  

Bertugas dalam penyesuaian kayu sesuai dengan ukuran produk 

yang dipesan dan jumlah produk yang dipesan dengan tidak 

mengabaikan kualitas kayu. 

c) Departemen perakitan 

Bertugas dalam perakitan produk. 

d) Departemen finishing  

Bertugas menyelesaikan produk sehingga menjadi produk jadi 

termasuk di dalamnya pengepakan dan pengecatan. 

4. Bagian Keuangan  

 Bertugas untuk mengurusi keuangan perusahaan. Bagian keuangan 

membawahi 4 departemen yang bertanggung jawab langsung kepada 

bagian keuangan, yaitu :  

 

 

 



16 
 

a) Departemen keuangan  

Tugas utamanya mengelola keuangan perusahaan baik dalam 

pengeluaran maupun penerimaan kas, termasuk di dalamnya 

pembagian gaji karyawan.  

b) Departemen akuntansi  

Bertugas menyelenggarakan pencatatan transaksi keuangan 

perusahaan termasuk penyusunan laporan keuangan perusahaan. 

c) Departemen logistik (pengadaan)  

Bertugas melakukan pembelian bahan baku. 

d) Departemen ekspor  

Bertugas mengurusi ekspor barang dagangan yaitu mulai dari 

pemesanan kontainer sampai dengan pengurusan dokumen-

dokumen ekspor. 

5. Bagian Personalia  

 Tugas utamanya menjalankan segala kegiatan yang berhubungan 

dengan masalah kepegawaian dan sebagai penyedia informasi. Bagian 

personalia membawahi 2 departemen, yaitu :  

a) Departemen administrasi dan umum 

Bertugas menangani kegiatan yang sifatnya administrative. 

b) Departemen keamanan  

Tugas utamanya adalah menjaga keamanan perusahaan.  
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6. Bagian Pemasaran 

 Tugasnya berkaitan erat dengan masalah penjualan barang hasil 

produksi perusahaan. Bagian pemasaran membawahi departemen 

pemasaran yang bertanggung jawab langsung kepada bagian pemasaran 

dan tugas utamanya memasarkan produk dan menerima order dari 

pembeli. 

2.6 Bidang Produksi Perusahaan 

a. Produk mebel yang dihasilkan pada CV DIJAWA ABADI JEPARA 

Furniture adalah :  

       Tabel 2.2 

Nama, macam, dan warna produk yang dihasilkan CV. DIJAWA ABADI Jepara 

Furniture 

Nama       Macam Produk                                Warna Produk 

Produk 

Almari     Almari pakaian, almari tamu,          Antique white, coffee brown,  

                Rak buku                                         Sianghai brown, teak brown 

Meja       Meja tamu, meja makan,                  Antique white, coffee brown,            

               Meja kerja, meja TV, meja              Sianghai brown, teak brown 

               Lampu 

Kursi      Kursi tamu, kursi makan                  Antique white, coffee brown, 

                                                                        Sianghai brown, teak brown  
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b. Jenis bahan yang digunakan 

Untuk menjaga kualitas produk, CV DIJAWA ABADI JEPARA Furniture 

memilih jenis bahan yang baik dalam pembuatan produk mebel. Bahan utama 

yang digunakan adalah kayu mahoni dan bahan pembantunya yaitu triplek, 

paku, lem B4, melamine, thines, dan aksesoris. 

 


