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BAB III 

PROFIL PERUSAHAAN 

3.1 Deskripsi Perusahaan 

 

Soulmate Komputer yang beralamatkan di Jalan Jl. Masjid Jamik, Masjid 

Jamik, Kec. Rangkui, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 

33116 ,Pangkalpinang. Target pelanggan Soulmate Komputer adalah : seluruh 

kalangan masyarakat yang membutuhkan perangkat keras komputer dan 

perangkat lunak, serta kawasan perkantoran guna untuk memenuhi kebutuhan 

dari sistem komputerisasi masing-masing, dan mengembangkan dan 

memperbaiki serta meningkatkan sistem komputernya. 

 

3.2 Sejarah Singkat Lokasi Magang 

 

Sehubungan dengan jaman yang semakin Modern, dan tak luput ikut 

sertanya bidang tekhnologi Komputer utamanya. Maka kami yang beratas namakan 

Soulmate Komputer mendirikan sebuah Toko komputer yang cukup mendukung 

masyarakat untuk dapat ikut serta dalam hal tersebut (Jaman).  

Soulmate Komputer yang berdiri sejak 08 Juli 2020 itu adalah hasil dari 

kerja Keras, yakni : Haryono Triono, S. Kom, yang sebelumnya buka usaha 

komputer yaitu Eno Komputer, yang sebelumnya bergerak di bidang 

Network/Jaringan. Dengan semangat kerja tersebut. Soulmate Komputer mampu 

mengimbangi kemajuan toko-toko yang terdahulu di Daerah tersebut.  

Prinsip kami adalah, membangun dan mendekatkan diri pada konsumen 

yang pada umumnya hal yang tak terpisahkan dari dunia bisnis. Sebab mengingat 

betapa pentingnya pendekatan diri itu dibidang manapun. Lagi pula hal tersebut 

adalah satu hal yang gampang untuk dilakukan.  

Menyinggung harga-harga produk yang kami jual, Harga-harga paket 

maupun pheriperal accesories kami tetap menyesuaikan dengan toko-toko yang 

terlebih dahulu dari kami. Menyesuaikan dengan harga-harga standard di Wilayah 

tersebut maka diantara pebisnis yang sama pun merasa tidak terbuang.  
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Alhamdulillah dengan pertolongan Allah SWT serta kerjakeras rekan-rekan 

yang membantu sebagai team work Soulmate Komputer, pada saat ini Soulmate 

Komputer menyediakan/servis computer untuk keperluan warnet dan administrasi, 

persediaan spare part dan accesoris computer untuk penjualan serta sarana dan 

prasarana lain yang menjadi penunjang Soulmate Komputer memiliki bidang 

garapan/usaha :  

1. Servis Komputer, Laptop dan Printer  

2. Penjualan Komputer, Laptop, Printer (Baru/Second) dan sparepart  

3. Penjualan ATK (Alat Tulis Kantor)  

4. Pemasangan Jaringan  

5. Pemasangan CCTV  

6. Pembuatan Aplikasi  

Demikian sekilas tentang Soulmate Komputer yang dapat saya sampaikan 

semoga Allah SWT senantiasa memberikan pertolongan dan petunjuk agar Cahaya 

Computer dapat terus eksis serta senantiasa memperbaiki diri dari segala 

kekurangan dan kelemahan. Amiin. 

 

3.3 Struktur Organisasi Dan Tata Kelola 

 

Struktur organisasi merupakan salah satu kerangka yang menggambarkan 

hubungan di antara bidang-bidang kerja maupun orang- orang yang mempunyai 

kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab dari bidang kerja yang dipimpinnya 

dalam suatu sistem kerja sama.  

Struktur organisasi diperlukan dalam suatu perusahaan agar tidak 

menimbulkan penyimpangan wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan 

tujuan perusahaan. Demikian pula halnya dengan SOULMATE KOMPUTER, 

dalam pelaksanaannya secara formal diatur oleh organisasi manajemen yang jelas 

sehingga akan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuannya. 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi Soulmate Komputer 

 

1. DIREKTUR SOULMATE KOMPUTER 

 

Direktur Soulmate Komputer merupakan unsur utama yang ada di Soulmate 

Komputer untuk proses pengadaan barang dan melakukan komunikasi terhadap perusahaan 

yang membutuhkan komputer dalam jumlah banyak. 

 

2. ADMIN  

Admin merupakan unsur yang ada di Soulmate Komputer untuk berhadapan 

dengan pelanggan dan melakukan pencatatan barang-barang atau servisan yang 

masuk dan keluar, di Soulmate Komputer, admin juga mengkonfirmasi jika ada 

kerusakan fatal pada perangkat konsumen agak konsumen setuju atau tidak 

perangkatnya di perbaiki lebih lanjut beserta rincihan biayanya. 

 

3. TEKNISI 

Teknisi merupakan orang yang bertanggung jawab untuk memperbaiki dan 

memberi solusi kepada konsumen tentang apa saja kerusakan dan apa saja yang 

harus diperbaiki kemudian admin lah yang berkomunikasi kepada konsumen 

tentang apa saja yang di perbaiki sesuai permintaan konsumen. 

 

DIREKTUR CV. SM PANEN 
SEJAHTERAH (SOULMATE 

KOMPUTER)

TEKNISI ADMIN


