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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN  

 

4.1. Profil CV Jaya Citra Madani 

CV Jaya Citra Madani didirikan oleh Bpk Winarno pada Tanggal 

20 September 1997.  Sebelum mendirikan CV Jaya Citra Madani ini, 

beliau telah ikut bekerja di beberapa toko komputer yang cukup terkenal di 

kota Surakarta. Di sana beliau telah mengabdikan diri di perusahaan 

selama 5 tahun lebih. Setelah mengumpulkan modal di rasa cukup, beliau 

yang hanya lulusan STM/SMK ini mencoba mendirikan toko komputer 

sendiri di rumah yang merupakan tanah milik orang tuanya. Namun dari 

ketekunan serta semangat beliau, dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, 

beliau mampu Membangun toko di beberapa kota di sekitaran soloraya. 

Hingga saat ini CV Jaya Citra Madani memiliki 5 cabang toko di 

soloraya dimana setiap cabang mempunyai aplikasi penjualan untuk 

menangani masalah penjualan agar lebih akurat dalam pencatatan datanya. 

Dan Bapak Andi pun merubah nama dari Toko yang sebelumnya belum 

memiliki SIUP atau surat ijin usaha kini telah memiliki ijin usaha dan 

dibentuk dalam wadah perusahaan berlabel CV Jaya Citra Madani. 

Sebagai salah satu distributor dan toko komputer di surakarta CV 

Jaya Citra Madani mencoba untuk menjadi distributor komputer di 

surakarta dan sekitarnya agar mampu mengimbangi persaingan pasar yang 

semakin ketat. 
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4.2. Visi dan Misi CV Jaya Citra Madani  

Visi CV Jaya Citra Madani 

Menjadi salah satu distributor kenamaan di Kota Surakarta 

Misi CV Jaya Citra Madani 

Membantu masyarakat Indonesia khususnya soloraya dalam menangani 

permasalahan komputer dan jaringan. 

 

4.3. Struktur Organisasi 

Berikut struktur organisasi yang ada di CV Jaya Citra Madani : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1.  Struktur Organisasi 

TUGAS DAN FUNGSI 

1. Pimpinan 

Pimpinan sebagai pemilik utama CV Jaya Citra Madani  dan sebagai 

atasan tertinggi di CV Jaya Citra Madani serta bertanggung jawab atas 

segala kegiatan di bengkel tersebut. 
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2. Bagian Penjualan 

Bagian penjualan menangani segala penjualan dan pembelian yang 

didistribusikan ke masing-masing toko cabang. 

3. Bagian Keuangan 

Bagian keuangan menangani segala macam pemasukan dan 

pengeluaran perusahaan. 

4. Kepala Toko 

Kepala Toko sebagai pimpinan masing-masing cabang toko. 


