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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Identitas Perusahaan

Toko Jayden Fish merupakan toko yang bergerak dalam penjualan ikan

hias. Produk ikan hias yang dijual berupa berbagai macam ikan Mas, Cupang, Gupi

dan lainnya. Selain menyediakan berbagai jenis ikan hias, toko tersebut

menyediakan berbagai macam aksesoris dan perlengkapan akuarium ikan untuk

memenuhi keperluan pelanggan dalam memelihara ikan hias.

Toko Jayden Fish sendiri beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Sungai

Panas, Batam, dengan pemilik bernama A Cen. Toko Jayden Fish telah

beroperasioanl sejak tahun 2008 dan telah melakukan kegiatan usaha kurang lebih

10 tahun. Toko tersebut beroperasional efektif dari jam 08:30 WIB sampai dengan

21:00 WIB.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Menurut Pheng (2001), pengorganisasian adalah sebuah kegiatan yang

mendasar oleh manajemen dalam menwujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh

sebuah entitas. Pengorganisasian meliputi mengelompokan kegiatan, pengaturan

orang serta sumber daya. Dalam menjalani fungsi-fungsi tersebut diperlukan

sebuah struktur organisasi untuk menjelaskan peran, sifat dan hubungan masing-

masing bagian.

Menurut Schermerhorn (1996), struktur organisasi merupakan suatu

sistem yang meliputi tugas, alur kerja, perlaporan dan tata cara komunikasi dalam

hubungan pekerjaan individual maupun kelompok. Penyusunan struktur organisasi
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sangat penting dalam suatu perusahaan skala besar maupun kecil untuk mencapai

sasaran atau tujuan dari suatu perusahaan yaitu memperoleh laba. Bentuk struktur

organisasi pada umumnya terdiri dari tiga, yaitu fungsional, divisional dan matriks.

Struktur organisasi secara fungsional disusun dengan dasar fungsi dari masing-

masing tingkat manajemen. Sebuah unit akan disusun terdiri dari karyawan yang

memiliki keterampilan dan kemampuan yang identik. Struktur organisasi divisional

disusun berdasarkan layanan, produk, pasar dan letak geografis yang indentik.

Struktur organisasi matriks merupakan kombinasi dari fungsional dan divisional.

Struktur ini mengakibatkan seorang karyawan dapat memiliki atasan lebih dari satu.

Toko Jayden Fish memiliki struktur organisasi bentuk fungsional yang

sangat sederhana. Berikut ini adalah struktur oraganisasi Toko Jayden Fish:

Gambar 2 Struktur organisasi, sumber: Data diolah, 2018.

Berikut merupakan penjelasan masing-masing tanggung jawab dari

jabatan dalam hal operasional toko sehari-hari:

a. Pemilik

Seorang pemilik bertanggungjawab penuh terhadap perencanaan,

pengendalian, dan pengambilan keputusan untuk seluruh kegiatan

operasional toko. Pemilik bertanggung jawab penuh untuk seluruh

transaksi yang terjadi di toko. Tugasnya seorang pemilik terdiri dari

Pemilik

Karyawan
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menyimpan nota transaksi, mengeluarkan kas untuk pembelian persediaan,

dan mencatat transaksi berupa penerimaan kas dan pengeluaran kas.

b. Karyawan

Seorang karyawan memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan merawat

persediaan. Tugasnya meliputi merawat ikan dan menjaga kebersihan

akuarium berserta peralatannya. Karyawan juga bertugas untuk menjaga

toko agar mengurangi kemungkinan kerusakan persediaan dari eksternal.

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan

Toko Jayden Fish bergerak di bidang dagang yang bersifat eceran.

Aktivitas sehari-hari toko hanya melayani pelanggan yang dating untuk membeli

ikan hias, akuarium, dan perlengkapan akuarium lainnya seperti mesin pompa air,

pembersih akuarium serta pakan ikan. Seluruh yang transaksi yang terjadi selama

operasional hanya tunai dan tidak menerima adanya utang dan piutang.

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan

Selama mulai beroperasional Toko Jayden Fish tidak memiliki sistem

pencatatan yang lengkap dan handal. Seluruh transaksi yang terjadi tidak tercatat

secara manual maupun terekam disistem sehingga tidak dapat memberikan

informasi penjualan dan pembelian dalam suatu periode.
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