
 9  Universitas Internasional Batam 
 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

3.1 Identitas Perusahaan  

 Toko JC Accessories merupakan sebuah usaha yang menjual berbagai 

aksesoris handphone seperti Case handphone, Charger, Antigores, Powerbank dan 

perlengkapan aksesoris handphone lainnya. Toko JC Accessories memiliki 2 orang 

karyawan. Toko ini beroperasi setiap hari dari pukul 10.00 hingga pukul 21.30 

WIB, kecuali hari libur dan hari besar nasional. Toko didirkan oleh Ibu Roslina 

pada awal tahun 2010 yang beralamat di Basement BCS Mall. Toko saat ini 

memiliki omset sebesar Rp 25.0000.000 – Rp 30.000.000 juta per bulan.  

 

3.2 Struktur Organisasi  

 Struktur Organisasi pada Toko JC Accessories sebagai berikut :  

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Toko JC Accessories, sumber: Toko JC Accessories 

(2019).  

Terdapat beberapa Deskripsi pekerjaan yang dijalankan setiap posisi : 

1. Pemilik, merupakan koordinasi tugas kerja sekaligus pemimpin dalam 

usaha Aksesoris handphone, Mengawasi dan mengkontrol kinerja 

karyawan, serta mengambil keputusan dalam menjalankan aktivitas usaha. 

2. Karyawan, merupakan orang yang bertugas dalam menjalankan perintah 

dari atasan, melayani konsumen, mencatat stock barang, membut nota dan 

sebagai kasir, menawarkan produk dan menjaga hubungan baik dengan 

konsumen 

Pemilik
Roslina

Karyawan
Lina

Karyawan
Mega 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan  

Toko JC Accessoris merupakan usaha bergerak dibidang penjualan 

aksesoris handphone. Beroperasi setiap hari senin sampai minggu pada jam 10.00 

sampai 21.30 WIB. Transaksi jual beli dilakukan di Toko JC Accessoris yang 

berlokasi di Lt. Basement Blok A 3 No 5A – BCS Mall dan memiliki 2 orang 

karyawan yang membantu dalam kegiatan operasional sehari-hari. 

 

3.4 Strategi yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Toko JC Accessories belum melakukan system promosi apapun sejak 

berdiri pada tahun 2010 untuk memperkenalkan Aksesoris handphone pada 

masyarakat. Selama ini Toko JC Accessories hanya bergantung pada relasi dan 

masyarakat serta turis asing yang mengunjungi toko secara langsung. 

 Penulis mempunyai tujuan agar dapat menerapkan promosi di Toko JC 

Accessories  untuk meningkatkan penjualan yang selama satu tahun belakangan ini 

mengalami penurunan penjualan. Penurunan dikarenakan sangat jarangnya 

pelanggan baru yang berkunjung dan semakin banyaknya kompetitor baru yang 

masuk kedalam bisnis yang sama. Sehingga dengan adanya system media promosi 

pada Toko JC Accessories dapat meningkatkan bertambahnya pelanggan baru yang 

menaikkan omset penjualan Toko JC Accessories. 
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