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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
3.1. Identitas Perusahaan 

Toko Extra Aluminium merupakan toko yang didirikan pada tahun 2015 oleh 

Bapak Darwis. Toko ini yang berlokasi di KAV. Sei tering Kel. Tanjung sekuang 

Kec. Batu ampar Blok C-1 no 27 usaha ini bergerak dibidang pembuatan lemari 

aluminium dan jendela kaca. Omset Toko Extra Aluminium pertahunnya berkisar 

Rp 50.000.000. Perusahaan yang telah beroperasi selama kurang lebih 4 tahun ini 

memiliki 2 orang karyawan yang terdiri dari pemilik toko, dan  karyawan. Toko 

Extra Aluminium beroperasi setiap hari senin hingga sabtu dengan jam 

operasional pukul 08.00 hingga 20.00 WIB. 

3.2 Struktur Organisasi 

Toko Extra Aluminium memiliki 2 orang karyawan diantaranya terdiri dari 

pemilik toko, karyawan. Tugas dari pemilik toko adalah menerima orderan yang 

sesuai, memimpin karyawan dan memberikan arahan dalam menjalankan toko dan 

menetapkan kebijakan-kebijakan bagi toko. Tugas dari karyawan adalah membuat 

atau mengerjakan lemari aluminium dan jendela kaca sesuai dengan orderan dan 

arahan dari pemilik toko tersebut. Berikut adalah struktur organisasi PT Seven 

Rivers: 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi Extra Aluminium, Sumber: Extra Aluminium 

(2019) 

Pemilik 

usaha 

Karyawan  

Juli Kartono. Penerapan Sistem Promotion Mix dan Digital Marketing pada Toko Extra Aluminium, 2019. 
UIB Repository©2019



14 
 

 Universitas Internasional Batam 
 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Kegiatan utama yang dilakukan oleh toko Extra Aluminium adalah melakukan 

menyediakan orderan atau menerima ukuran yang sesuai dengan permintaan 

konsuman. Toko Ectra Aluminium juga menyediakan jasa pembuatan lemari dan 

jendala kaca toko Extra Aluminium juga dapat menerima orderan aluminium dan 

kaca yang sesuai dengan ukuran dan permintaan konsumen. Sehingga konsumen 

bisa menyesuaikan dengan ukuran apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. 

Karena aktivitas utama perusahaan lebih fokus pada pada jasa, sehingga 

aktivitas pemasaran  tidak menjadi salah satu aktivitas utama. Namun, bukan 

berarti perusahaan tidak memasarkan jasanya tersebut, perusahaan tetap 

memasarkan jasanya dengan metode secara langsung kepada konsumen dengan 

sistem konvensional. 

3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

 Sistem promosi yang digunakan oleh toko Extra Aluminum adalah 100% 

menggunakan metode pemasaran konvensional. Toko Extra Aluminium  

memasarkan jasanya melalui sistem mulut ke mulut (mouth to mouth) dan sama 

sekali belum menggunakan metode pemasaran ptomotion mix dan digital 

marketing seperti pemasaran melalui brosur, coupon, instagram dan facebook. Hal 

ini membuat toko Extra Aluminium menjadi kurang bersaing dengan toko lain 

dibidang yang sama. 
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