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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Pioner adalah toko yang bergerak dibidang perdagangan sparepart 

motor yang telah berjalan sejak tahun 1990. Perusahaan ini memiliki domisi di 

Tanjung Batu Kundur. Dimana Bapak Sun Hun sebagai pemilik toko tersebut. 

Berikut adalah identitas perusahaan dan tempat pelaksanaan kerja praktek:  

Nama Perusahaan : Toko Pioner  

(1863/BPMPT/SIUP PK/1982/VI/2015) 

Tahun Berdiri : tahun 1990 

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Blok D No, 1, Tanjung 

Batu Kundur, Kabupaten Karimun, Kepulauan 

Riau. 

Telepon : (0779) 21050 
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3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Merupakan bagian yang penting dalam sebuah perusahaan yang bisa 

menganalisis dalam gambaran struktur organisasi, dan tanggung jawab dari semua 

bagian perusahaan (Handoko & Handayani, 2017). Berikut merupakan struktur 

organisasi perusahaan yang bisa dilihat pada Gambar 3: 

 

 

 

Jabatan dan tanggung jawabnya berdasarkan struktur organisasi toko Pioner 

(lihat gambar 3) adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik 

Pemilik memiliki kuasa tertinggi terhadap perusahaan toko Pioner, dimana 

pemilik mempunyai hak yang membuat aturan, pilihan, dan semua kegiatan 

operasional yang harus diketahui oleh pemilik. 

2. Manajer 

Manajer adalah seorang yang berperan sebagai atasan karyawan, yang harus 

memberi arahan kekaryawan apabila karyawan memiliki masalah ketika dalam toko 

Gambar 3 Struktur Ornanisasi Toko Pioner 
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tersebut. Manajer juga harus memberikan saran ke karyawan supaya karyawan bisa 

melakukan pekerjaannya lebih sistematis. Dan dalam setiap divisi juga harus 

memiliki info data barang seperti harga, merk, bentuk barang dalam orderan, 

pengeluaran stok, penagihan stok dan juga masukan data. 

3. Karyawan 

Karyawan merupakan seorang yang berperan penting disuatu toko, karyawan 

memiliki tanggung jawab dibagian menawarkan barang kepada pembeli setelah 

mendapatkan orderan karyawan akan langsung menjumlahkan harga total dari total 

barang yang dibeli oleh pelanggan secara manual. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas dari kegiatan operasional perusahaan toko Pioner adalah menjual 

barang-barang kebutuhan pengendaraan motor seperti ban dalam, ban luar, oil, dan 

perlengkapan motor. Karyawan merupakan seorang yang berperan penting disuatu 

toko, karyawan memiliki tanggung jawab dibagian menawarkan barang kepada 

pelanggan, setelah mendapatkan orderan karyawan akan langsung menjumlahkan 

harga total dari semua barang yang dibeli oleh pelanggan secara manual. 

Manajer adalah seorang yang berperan sebagai atasan karyawan, yang harus 

memberi arahan kekaryawan apabila karyawan memiliki masalah ketika dalam toko 

tersebut. Manajer juga harus memberikan saran kekaryawan supaya karyawan bisa 

melakukan pekerjaannya lebih sistematis. Dan dalam setiap divisi juga juga harus 

memiliki info data barang seperti harga, merk, bentuk barang dalam orderan, 

pengeluaran stok, penagihan stok dan juga masukan data. Pemilik memiliki kuasa 

tertinggi terhadap perusahaan toko Pioner, dimana pemilik mempunyai hak yang 
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membuat aturan, pilihan, dan semua kegiatan operasional yang harus diketahui oleh 

pemilik 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Toko Pioner merupakan sebuah perusahaan yang menjual sparepart motor. 

Dalam melakukan transaksi, toko Pioner masih melakukan pencatatan stok barang, 

penjualan dan pembelian secara manual. Mencatat nota secara manual dapat 

menimbulkan kesalahan teknis. Oleh karena itu, toko Pioner memerlukan sistem 

kasir yang dapat meminimalisir kesalahan perhitungan dan penyimpanan data. 

Sistem kasir ini dapat menyimpan data stok barang. 
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