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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Aroma Indah Regency adalah usaha yang bergerak pada bidang 

hospitality atau horeca. Toko ini didirikan oleh Bapak Asiang pada tahun 2006. 

Toko ini berlokasi di Komplek Nagoya Point Blok D No.12, Batam. Toko Aroma 

Indah Regency menjual berbagai perlengkapan hotel seperti sikat gigi, sabun, 

shampo, gula sachet, creamer sachet dan lain sebagainya. Serta menjual berbagai 

peralatan restoran seperti coffee decanter, chaffing dish dan lain sebagainya. 

Usaha toko penjualan perlengkapan hotel dan peralatan restoran ini 

memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

1 Visi 

Menjadi perusahaan penyuplai kebutuhan perlengkapan dan peralatan hotel 

dan restoran yang terlengkap dan terpercaya. 

2 Misi 

a. Memenuhi kebutuhan hotel dan restoran. 

b. Memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. 

c. Menyediakan peralatan dan perlengkapan hotel dan restoran yang 

terlengkap. 
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3.2 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi Toko Aroma Indah Regency, Sumber: Toko 

Aroma Indah Regency 

Berikut merupakan fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing posisi 

dalam toko Aroma Indah Regency: 

1. Pemilik usaha 

a. Memimpin perusahaan dan karyawan. 

b. Menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman untuk para 

karyawan perusahaan. 

c. Menentukan tugas setiap karyawan sesuai dengan posisi masing-

masing karwayan. 

d. Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. 

e. Bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional perusahaan. 

2. Divisi produksi 

a. Menghasilkan produk-produk dengan kualitas yang baik. 

b. Melakukan quality control terhadap kualitas barang-barang yang 

diproduksi. 

c. Menjalankan proses produksi yang efisien. 

d. Mengepak barang dengan rapi. 

Pemilik Usaha 

Divisi Produksi Kasir 
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3. Kasir 

a. Membantu pemilik usaha dalam penjualan produk-produk perusahaan. 

b. Melakukan proses transaksi jual beli dengan pelanggan. 

c. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. 

d. Melakukan follow up kepada pelanggan. 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

Jam operasional Toko Aroma Indah Regency adalah pada hari Senin 

sampai Sabtu mulai dari jam 08.30 WIB hingga 17.30 WIB. Toko tidak beroperasi 

pada hari Minggu dan pada hari libur nasional. 

Aktivitas harian toko Aroma Indah Regency dimulai dengan pengarahan 

oleh pemilik usaha mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan oleh setiap 

karyawan. Pengarahan ini dilaksanakan setiap pagi sebelum karyawan mulai 

melakukan tugasnya masing-masing. Kemudian karyawan akan menjalankan 

tugas sesuai dengan posisi mereka masing-masing. Karyawan divisi produksi akan 

memproduksi dan mengepak barang sesuai dengan pesanan pelanggan. Bagian 

kasir menerima pesanan dari pelanggan melalui telepon atau pelanggan 

melakukan pemesanan barang langsung di tempat dan meneruskan pesanan 

tersebut kepada divisi produksi untuk memproduksi pesanan pelanggan. Pesanan 

yang telah selesai diproduksi dapat dijemput sendiri oleh pelanggan ataupun 

diantar oleh bagian pengantar barang. 

3.4 Sistem yang Digunakan Toko Aroma Indah Regency 

Sistem yang dilakukan oleh toko Aroma Indah Regency saat ini adalah 

sistem yang masih sederhana. Pemesanan barang dilakukan melalui telepon, 

Whatsapp ataupun pelanggan dapat langsung melakukan pemesanan di tempat. 
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Pelanggan tidak dapat melihat berbagai jenis produk yang ditawarkan oleh 

perusahaan dengan mudah. Pelanggan harus datang ke toko untuk melihat 

kumpulan produk-produk yang ditawarkan. Teknik pemasaran yang dilaksanakan 

juga masih berupa word of mouth. Dimana informasi mengenai toko Aroma Indah 

Regency hanya disebarkan melalui satu pelanggan ke pelanggan lainnya dalam 

skala yang kecil. Selain itu, toko Aroma Indah Regency tidak memiliki sales 

person untuk memasarkan produk-produknya dan toko Aroma juga belum pernah 

melakukan strategi promosi yang inovatif. Sehingga toko Aroma Indah Regency 

belum diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas. Jangkauan pemasaran 

perusahaan tidak besar, hanya pelanggan tetap saja yang tahu mengenai toko 

Aroma Indah Regency. 
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