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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Sejarah Perusahaan 

Toko Oke Florist merupakan toko yang berjalan dalam bidang sewa papan 

bunga ucapan dan bidang penjualan pot bunga ucapan. Alamat toko Oke Florist di 

Ruko Ciptaland Blok Anggrek No 43A. Toko Oke Florist dikelola dan dimiliki oleh 

Haiman. Toko tersebut didirikan di awal bulan oktober 2016 dan telah berjalan 

selama 2 tahun lebih. toko ini melakukan operasi setiap hari senin hingga hari sabtu 

mulai dari jam 08.00 hingga dengan 17.00 WIB. Pemilik toko Oke Florist 

mengelola usaha tersebut secara sendiri dan dengan bantuan dari karyawan. 

Dikarenakan usaha dari toko oke florist baru berjalan tidak lama, maka untuk saat 

ini toko oke florist hanya memiliki seorang karyawan.  

Toko Oke Florist ini didirikan berawal dari sebuah peluang usaha yang 

yang terlihat oleh pemilik toko yaitu haiman. Peluang tersebut terlihat pada saat 

kelulusan wisudawan. Pada saat itu pemilik toko haiman menghadiri wisuda 

temannya dan beliau melihat banyak sekali papan bunga ucapan di samping jalan 

sehingga menurut beliau ini merupakan sebuah peluang usaha yang sangat bagus. 

Dengan sebuah tekad dan keberanian untuk mencoba toko Oke Florist akhirnya 

didirikan. Instagram, Facebook dan lainnya merupakan teknik pemasaran yang 

digunakan oleh toko Oke Florist. Selain itu pelanggan toko Oke Florist juga berasal 

dari relasi pertemanan. 

Toko oke florist terdiri dari dua jenis bidang usaha yaitu penyewaan papan 

bunga ucapan dan penjualan pot bunga ucapan. Harga dari pot bunga ucapan yang 

dijual oleh toko Oke Florist terdiri dari tiga jenis harga yaitu dengan harga 

Rp180.000, harga Rp280.000 dan harga 380.000. selain itu harga dari  penyewaan 

papan bunga ucapan yang disediakan oleh toko oke florist adalah dengan harga 

Rp.130.000 per papan. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Toko Oke Florist adalah usaha berskala kecil yang baru berjalan tidak lama 

sehingga struktur organisasi yang sederhana merupakan kata yang dapat digunakan 

untuk mengambarkan struktur organisasi toko tersebut. Staff toko yang dimiliki 
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oleh Toko Oke Florist hanya seorang sehingga Struktur organisasi dari toko oke 

florist adalah karyawan dari toko oke florist langsung berhadapan dan memiliki 

tanggung jawab secara langsung kepada pemilik toko. Struktur organisasi toko Oke 

Florist dapat diperhatikan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Toko Oke Florist, 2019 

Penjelasan mengenai pembagian tugas dari bagian struktur organisasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Pemilik 

Dalam struktur organisasi tersebut pemilik bertanggung jawab dalam hal 

pencarian pelanggan, pengorderan atas orderan yang diterima, pengambilan semua 

jenis keputusan yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Selain itu 

pemilik juga bertanggung jawab atas segala transaksi perusahaan, pembelian 

persediaan dan pembayaran kepada supplier serta penagihan kepada pelanggan. 

 

b. Karyawan 

Karyawan dalam struktur organisasi oke florist berhadapan secara 

langsung dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada pemilik toko. 

Dalam hal ini karyawan toko bertugas untuk merangkai papan bunga ucapan disaat 

menerima orderan dari pemilik, melakukan pengantaran papan bunga ucapan disaat 

selesai dirangkai dan menjemput kembali papan bunga tersebut. Selain itu juga 

membersihkan papan bunga ucapan yang dijemput kembali serta menghitung stock 

sisa persediaan dan memberitahu pemilik untuk melakukan pengorderan disaat 

persedian tersebut akan habis. 

 

 

Pemilik 

Karyawan 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Oke Florist bergerak dalam dua jenis usaha, kedua jenis bidang usaha 

tersebut adalah bidang jasa dan bidang dagang. Bidang jasa toko Oke Florist adalah 

jasa penyewaan papan bunga ucapan. Dikarenakan papan bunga tersebut hanya 

disewakan oleh toko Oke Florist kepada pelanggan dan akan dijemput kembali pada 

waktu yang ditentukan sehingga penyewaan papan bunga ucapan tersebut digolong 

kedalam bidang usaha jasa. 

Aktivitas penyewaan papan bunga ucapan tersebut dimulai saat pemilik 

menerima orderan baik dari sosial media maupun dari relasi pertemanan. Disaat 

menerima orderan, pelanggan harus memberitahu bahwa papan bunga tersebut akan 

digunakan dalam acara apa, ditujukan kepada siapa dan lokasi yang dituju serta 

kapan dibutuhkan papan bunga tersebut. Setelah itu orderan tersebut akan 

diteruskan kepada karyawan perusahaan tersebut untuk dirangkai.  

Setelah selesai dirangkai, papan bunga tersebut akan di angkut keatas lori 

dan di antar ke lokasi yang telah diberitahu serta pada waktu yang telah 

diberitahukan. Setelah papan bunga ucapan tersebut ditempatkan pada lokasi yang 

telah ditentukan, supir harus mengambil foto sebagai bukti bahwa papan bunga 

telah sampai dilokasi. Foto yang diambil selanjut dikirim kepada pemilik dan foto 

bukti tersebut akan dikirim oleh pemilik kepada pelanggan. Metode pembayaran 

yang digunakan oleh toko Oke Florist adalah melalui tunai atau kas ataupun transfer 

melalui bank.  

Bidang usaha kedua dari toko Oke Florist adalah bidang dagang. Dalam 

hal ini toko Oke Florist melakukan penjualan pot bunga ucapan. Penjualan pot 

bunga ucapan ini digolongkan kedalam bidang dagang dikarenakan pot bunga 

ucapan yang dijual tersebut tidak ditarik kembali lagi oleh toko Oke Florist. Toko 

Oke Florist menjual berbagai variasi pot bunga ucapan dengan variasi tiga jenis 

harga yaitu Rp180.000, Rp280.000 dan Rp380.000. Aktivitas penjualan pot bunga 

ucapan ini tidak terlalu beda dengan aktivitas penyewaan papan bunga ucapan. 

 Tahap awal dimulai dari pemilik menerima order dari pelanggan melalui 

sosial media ataupun relasi pertemanan. Setelah itu pemilik akan memberikan 

gambaran berbagai variasi pot bunga ucapan beserta harganya. Setelah pelanggan 

memilih jenis variasi pot bunga ucapan yang diminati maka pemilik akan 
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menanyakan pertanyaan yang sama seperti di aktivitas penyewaan papan bunga 

ucapan. Setelah mengetahui semua informasi yang dibutuhkan pemilik akan 

meneruskan orderan tersebut kepada karyawan perusahaan untuk memulai 

perangkai pot bunga tersebut.  

Setelah selesai merangkai pot bunga tersebut maka pot bunga tersebut 

supir akan mengirimkan pot bunga tersebut ke lokasi yang ditentukan dan waktu 

yang ditentukan serta mengambil foto pot bunga ucapan tersebut sebagai bukti. 

Setelah itu bukti foto tersebut dikirim ke pemilik dan akan dikirim oleh pemilik ke 

pelanggan. Berikut ini adalah gambaran aktivitas dari toko Oke Florist sebagai 

berikut: 

Gambar 3.2 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha Toko Oke Florist, 2019 

 

3.4 Sistem yang digunakan oleh perusahaan 

Dari awal berdiri sampai telah berjalan selama 2 tahunan toko Oke Florist 

tidak memiliki sistem pencatatan akuntansi. Pencatatan secara manual di buku 

ataupun di Microsoft excel merupakan sistem pencatatan yang digunakan oleh toko 

Oke Florist. Pengeluaran, penjualan dari toko dan penerimaan kas merupakan hal 

yang dicatat oleh toko tersebut. Dikarenakan hal ini keuntungan secara pasti pun 

tidak dapat diketahui oleh pemilik toko. Oleh karena itu pemilik toko susah disaat 

penentuan suatu keputusan. 

 

 

Pemilik Penawaran Barang Pilih Jenis Barang Proses Perangkaian

Pelanggan 

Pengisian Data 

Pengorderan 

Pengiriman  

Pembayaran 
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