
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Identitas Perusahaan 

 Perusahaan ini bernama Alfa Computer yang berlokasi di Jalan Dr. Soetomo 

nomor 1 (Ruko Mutiara Blambangan) Banyuwangi. Pemilik perusahaan ini adalah 

bapak Saiful Munir. Nomor telepon perusahaan adalah (0333) 420758 atau 

menghubungi pemilik ke 08123491410. Bisnis yang dijalankan pada perusahaan ini 

adalah penjualan komputer beserta aksesorisnya dan juga menerima servis perangkat 

keras maupun perangkat lunak komputer.  

 

2.2. Gambaran Umum “CV ALFA (Alfa Computer)” 

CV ALFA  merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

perusahaan dagang. CV ALFA memiliki 2 usaha yaitu Toko Alfa Computer dan Toko 

Alfa Sport. Pada Toko Sport, melayani penjualan barang kebutuhan olahraga, 

sedangkan Toko Alfa Computer melayani penjualan berbagai macam komputer dan 

accessories komputer seperti, laptop, PC, printer, flashdisk, tinta printer, harddisk, dll 

yang bertempat di kota Banyuwangi. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Saiful Munir 

dan Ibu Dwi Indrawati pada tahun 2009 dan berlokasi di Jalan Dr. Soetomo No. 1 Ruko 

Mutiara Blambangan. 

Awalnya, pemilik hanya mendirikan satu toko yaitu Alfa Komputer yang saat 

itu belum menjadi sebuah CV Alfa. Lalu dengan alasan tertentu pemilik mengubahnya 



menjadi CV Alfa pada tahun 2010. Pemilik memilih mendirikan sebuah CV 

(Comanditaire Vennootshcap) ini karena CV merupakan salah satu bentuk usaha yang 

modalnya terbatas. Pada tahun 2011, pemilik mendirikan sebuah toko olahraga yang 

dimasukkan pada satu CV Alfa yang dinamakan Alfa Sport. 

Pada Alfa Komputer, pemilik setiap bulannya mengharapkan keuntungan 

minimal Rp 20.000.000,-. Di tahun 2009-2014 Alfa Komputer sering melebihi harapan 

awal yang sudah direncanakan setiap bulannya. Namun, dua tahun terakhir ini Alfa 

Komputer mengalami penurunan keuntungan sekitar 15% yang disebabkan oleh sudah 

banyaknya masyarakat mempunyai komputer sendiri, belum juga semakin banyaknya 

pesaing yang berlomba-lomba mencari keuntungan. 

Saat ini pemilik selalu berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan 

berbagai macam penawaran, seperti diskon, bonus pada pembelian barang tertentu, dan 

lainya. Tidak hanya itu, Alfa Komputer juga meningkatkan promosi toko ke radio dan 

brosur yang disebarkan ke sekolah-sekolah dan instansi-instansi pemerintahan. 

 

2.3. Visi dan Misi Perusahaan 

2.3.1. Visi Perusahaan 

 Ikut berperan serta dalam membangun dan mengembangkan ekonomi nasional 

 

2.3.2. Misi Perusahaan 

a. Memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik bagi pelanggan 

b. Kepuasan pelanggan merupakan prioritas utama 

 



2.4. Struktur Organisasi CV Alfa (Alfa Computer) 

 Struktur organisasi yang ada pada penelitian di perusahaan ini adalah sebagai 

berikut : 

 

Bag. Penjualan TeknisiKasir

Pemilik

  Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV Alfa (Alfa Computer) 

 

2.5. Deskripsi Tugas 

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 2.1 dapat dideskripsikan tugas 

yang dimiliki oleh setiap bagian yang bersangkutan, yaitu yang pertama adalah 

pemilik, pemilik pada perusahaan ini hanya bertugas mengecek alur bisnis dan 

menerima laporan secara keseluruhan serta mengotorisasi persetujuan yang diajukan 

oleh kasir. 



Kedua adalah bagian penjualan, bertugas untuk melayan pelanggan dan 

mencatat barang yang dibeli oleh pelanggan serta bertanggung jawab atas barang yang 

ada pada perusahaan. 

Ketiga adalah kasir, bertugas menerima uang dari pelanggan, membuat nota 

penjualan, melakukan transaksi penjualan, dan bertanggung jawab atas keuangan 

perusahaan. 

Keempat adalah teknisi, bertugas untuk memperbaiki perangkat keras maupun 

perangkat lunak komputer.  

 


