
BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

 CV. Delta Computindo, berdiri mulai tahun 2010 dan usaha tersebut 

bergerak dibidang  perdagangan peralatan komputer. Perusahaan ini beralamat di 

Perum Mutiara Citra Asri M3- Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo. 

Tujuan  usaha  ini adalah menyediakan peralatan komputer untuk kebutuhan 

pelanggan dari  segala  segi  sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. 

Peralatan komputer di dapatkan dari supplier dan rekan-rekan CV. Delta 

Computindo.  

2.2 Visi dan Misi Perusahaan  

2.2.1 Visi 

 Menjadi  perusahaan  perdagangan  berskala  nasional yang menyalurkan 

produk untuk kebutuhan masyarakat luas. 

2.2.2 Misi  

Demi  mencapai  visi  tersebut,  CV.  Delta Computindo  merumuskan  visi,  

yaitu:  

1. Selalu mengutamakan pelayanan  terbaik menguntungkan diantara 4 

 (empat) entitas yaitu  Pelanggan,  Karyawan, Suplier dan Perusahaan.  

2. Penyediaan peralatan komputer yang up to date.  

3. Secara  konsisten  selalu  mengutamakan  pelayanan  sesuai  keperluan 

 pelanggan. 
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4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan tanggung jawab 

 sosial. 

2.3 Struktur Organisasi 

PEMILIK

MANGER

BAGIAN 
ADMINISTRASI

BAGIAN 
GUDANG

BAGIAN 
PEMBELIAN

BAGIAN 
PENJUALAN

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. Delta Computindo 

 Berikut  ini  dijabarkan  secara  garis  besar  pekerjaan  yang  dilakukan  

oleh masing – masing bagian di CV. Delta Computindo :  

a.  Pemilik  

Tugas dan tanggung jawab :  

1. Membuat  kebijakan-kebijakan  yang  berguna  untuk  mencapai  tujuan  

 perusahaan.  

2. Membina dan mengkoordinasi unit-unit kerja dibawahnya untuk  

 mencapai target yang telah ditetapkan.  

3. Mengawasi dan mengendalikan kelancaran operasional perusahaan  

 untuk meningkatkan kinerja dalam mengembangkan usaha  

b.  Bagian Manager  

Tugas dan tanggung jawab :  

1. Mengkoordinasi setiap bagian atas kebijakan-kebijakan dari pemilik.  
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2. Mengatur dan mencatat jadwal kerja karyawan.  

3. Membuat laporan keuangan yang di berikan kepada pemilik.  

c. Bagian Administrasi  

Tugas dan tanggung jawab :  

1. Mencatat pendaftaran pelanggan baru.  

2. Menangani Penjualan kredit.  

3. Membuat laporan penjualan kredit. 

4. Mengatur  keuangan  perusahaan,  seperti  pembayaran  hutang  kepada  

 supplier, pembayaran gaji karyawan, dan lain-lain. 

d. Bagian Gudang  

Tugas dan tanggung jawab :  

1. Melakukan pengecekan dan mencatat stok barang.  

2. Mengatur dan menyusun barang sesuai tempatnya.   

e. Bagian Pembelian.  

Tugas dan tanggung jawab :  

1. Membuat surat permohonan penawaran harga barang kepada supplier.  

2. Mencatat transaksi pembelian serta memberikan laporan kepada manager. 

f.  Bagian Penjualan  

Tugas dan tanggung jawab :  

1. Melayani konsumen yang hendak melakukan transaksi pembelian.  

2. Membuat nota penjualan, serta memberikan laporannya  kepada 

 Manager. 

 
 


