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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

Makeithappen Custom ialah usaha yang bergerak bagian penyablonan. 

Makeithappen Custom berdiri pada tahun 2015 dan sebelumnya bertempat di Ruko 

Niaga Mas, Blok B1, No.3, kemudian Makeithappen Custom pindah ke Perumahan 

Hang Tuah, Blok C4, No.1.  

Makeithappen Custom yang dimiliki oleh Bapak Gilang Jasmana Putra dan 

dikelola oleh Bapak Juhri Hamdani ini telah beroperasi selama 4 tahun. Makeithappen 

Custom melakukan kegiatan operasionalnya secara offline dan online. Makeithappen 

Custom beroperasi melalui toko offline dan toko online setiap hari. Toko offline terbatas 

oleh jam kerja, dari pukul 08.00 WIB hingga 21.00 WIB, sedangkan toko online 

beroperasi setiap saat. Dalam melakukan kegiatan operasional Bapak Gilang dibantu 

oleh Bapak Hamdani selaku pengelola dan karyawan. 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yaitu cara sebuah kelompok organisasi mengelola sumber 

daya yang terlibat didalamnya. Struktur organisasi diaritkan sebagai cara untuk 

menempatkan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam sebuah organisasi 

yang memiliki hubungan yang saling bersangkutan dan berhubungan untuk mencapai 

tujuan dari organisasi tersebut (Susilowati, 2016). Setiap individu memiliki posisi, 

tugas, dan tanggung jawab pada perusahaan. Gambar di bawah adalah struktur 

organisasi pada Makeithappen Custom. 
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Posisi, tugas, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terdapat pada 

Makeithappen Custom antara lain adalah: 

1. Pemilik Usaha  

Pemilik usaha bertugas memantau pergerakan usaha secara keseluruhan dan 

mencari konsumen dengan internet marketing. Pemilik usaha di perusahaan 

ini berstatus sebagai pemilik usaha pasif, karena pemilik usaha tidak terlibat 

secara rutin dalam kegiatan bisnis perusahaan.  

2. Pengelola 

Pengelola bertugas untuk mengelola dan bertanggung jawab atas kegiatan 

operasional sehari-hari, khususnya dalam proses produksi, memeriksa pakaian 

yang telah disablon sebelum sampai ke tangan konsumen, dan mengelola 

pengeluaran serta pemasukkan kas secara sederhana. 

3. Karyawan  

Karyawan bertugas untuk membantu dan melaksanakan proses produksi 

sampai selesai. Jumlah karyawan tetap yang dimiliki Makeithappen Custom 

berjumlah dua orang. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Kegiatan operasional yang berjalan di Makeithappen Custom, yaitu: 

1. Konsumen melakukan pemesanan secara offline/online. 

2. Konsumen memberikan gambaran produk yang diinginkan. 

Gambar 1 Struktur organisasi Makeithappen Custom, sumber: Data diolah, 2019 
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3. Bagian produksi melakukan pemeriksaan data design, untuk memastikan 

design yang diberikan dapat digunakan langsung untuk proses produksi, atau 

harus melakukan design ulang. 

4. Pembayaran uang muka/Down Payment (DP) harus dilakukan oleh konsumen 

sebesar 50% dari jumlah total harga pemesanan.  

5. Tim produksi melakukan proses produksi. Tim produksi akan menghubungi 

tim admin bahwa pakaian yang di produksi telah selesai. 

6. Tim admin menghubungi konsumen bahwa pesanan telah selesai, setelah itu 

konsumen menyelesaikan sisa pembayaran melalui metode tunai maupun 

transfer. 

7. Tim produksi akan mengantarkan pesanan ke konsumen dengan pertimbangan 

kuantitas dan jarak lokasi pengantaran. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Oleh Pelaku Usaha 

Sejak awal didirikan, Makeithapppen Custom belum pernah menerapkan 

sistem pencatatan akuntansi untuk menunjang aktivitas operasional sehari-hari. 

Pencatatan dikerjakan dengan manual, sehingga pemilik usaha terkendala untuk 

memastikan keadaan keuangan usaha. 
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