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Hak cipta dan penggunaan kembali: 
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yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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BAB 2 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

 Intan Motor merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan 

unit sepeda motor Honda. perusahaan ini berdiri pada tahun 2000 dan berlokasi 

tepat di dalam area Cimone City Mall Tangerang.   

 Intan Motor juga menjual berbagai tipe motor dari mulai matic, sport, dan 

bebek tersedia dalam dealer Intan Motor. Intan Motor juga melayani penjualan 

secara tunai dan kredit. 

 Dengan pesatnya persaingan antar dealer Honda maka Intan Motor selaku 

dealer yang cukup besar berusaha untuk selalu menjaga pelayanan dan tidak 

mengecewakan konsumen yang ingin membeli unit sepeda motor secara tunai dan 

kredit. 

2.2 Profil Perusahaan 

 Nama  : Intan Motor 

 Alamat  : Jalan Merdeka Raya, Cimone City Mall, Tangerang 

 No. Telepon : 021-5524019 

 Website :  
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