
BAB I 

PENDAHULUAN 

CV Budi Agung adalah toko yang akan didirikan yang bergerak dalam penyedia alat–

alat listrik. Alat–alat listrik yang akan dijual oleh CV Budi Agung adalah alat listrik dengan 

bermacam merek seperti Clipsal, Boss, Schneider Electric, dan berbagai produk unggulan 

lainnya. CV Budi Agung  menjual alat-alat listrik dengan aneka macam model dan merek. 

Terdapat Stop kontak, Pipa, Saklar, dan berbagai jenis produk lainnya. CV Budi Agung 

melayani penjualan secara retail ataupun Grosir. 

A. Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan   :  CV Budi Agung 

Bidang Usaha           : Supplier alat – alat Listrik 

Jenis Produk        : Peralatan Listrik 

Alamat Perusahaan      : Jakarta Barat, Lindeteves Trade Centre Hayam Wuruk 

Nomor telepon             : 021 – 6296186 

Alamat Email               : Budiagung.cv@gmail.com 

Bank Perusahaan          : BCA 

Bentuk Badan Hukum  : Usaha Perseorangan (UP) 

B. Nama dan Alamat Pemilik 

Nama    : Yunus Kurniawan 

Jabatan   : Owner 

Alamat Rumah : Jl. Kartini II no. 16 D, Jakarta Pusat 

Nomor Telepon  : 021 – 3806565 

Nomor HP   : 0817 – 805647 



Email   : Yunus.kurniawan@gmail.com 

 

C. Bidang Usaha 

 CV Budi Agung adalah sebuah toko yang akan didirikan yang bergerak dalam 

penyedia alat–alat listrik. Alat–alat listrik yang akan dijual oleh  CV Budi Agung adalah alat 

listrik dengan bermacam merek seperti Clipsal, Boss, Schneider Electric, dan berbagai 

produk unggulan lainnya. Karena toko beroperasi dalam penyaluran produk alat – alat listrik 

maka produk –produk yang ada disesuaikan dengan pemesanan oleh produsen di antaranya 

PT Autralindo Graha Nusa, PT Graha Anugrah Elektrindo.  

Produk–produk tersebut disediakan untuk memenuhi keinginan pelanggan seperti stop 

kontak, steker, fuse box, saklar, dan berbagai alat lain yang dibutuhkan konsumen dalam 

urusan alat–alat listrik. Dikarenakan produk yang dijual begitu banyak maka toko 

menerbitkan buku katalog yang dapat membantu toko menganalisis produk yang akan dijual. 

Buku katalog diberikan kepada masing–masing produsen sebagai panduan agar  CV Budi 

Agung lebih mudah dalam melakukan pemesanan barang dan menentukan harga. Tidak 

hanya itu juga, berbagai variasi merek tersedia untuk satu jenis produk sehingga konsumen 

dan agen lain tidak hanya terpaku dengan satu macam merek dan mereka menentukan sendiri 

pilihan apa yang akan mereka jual. 

D. Kebutuhan Dana  

  Pendirian usaha  CV Budi Agung ini membutuhkan anggaran sebesar Rp. 

589,612,500 (lima ratus delapan puluh Sembilan juta enam ratus dua belas lima ratus rupiah) 

dengan menggunakan 100 % modal sendiri, menyisihkan keuntungan transaksi dan bonus 

dari produsen sebagai tambahan modal untuk kebutuhan operasional. Perincian dana tersebut 

digunakan untuk menyewa ruko, membeli sepeda motor untuk manajer dan pengiriman 

barang ke konsumen dengan jumlah yang tidak banyak, serta membeli semua peralatan dan 

perlengkapan penunjang dan mengembangkan usaha. Untuk persediaan CV Budi  Agung 

mendapatkan kemudahan dengan adanya sistem hutang kepada produsen dengan waktu 

antara  satu bulan sampai dengan enam bulan untuk produk - produknya 
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