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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Usaha 

Phang Brothers Furniture merupakan UMKM yang bergerak di bidang 

penjualan furnitur seperti meja, kursi, lemari, rak, sofa, dan lain sebagainya. 

Phang Brothers Furniture didirikan oleh Pak Thian Kie pada tahun 2014 yang 

berdomisili di Ruko Tiban Impian Blok A2 No 7&8, Batam.  

Kegiatan operasional Phang Brothers Furniture dijalankan setiap hari, 

dimulai dari hari Senin hingga hari Minggu, pukul 08.00 WIB hingga pukul 19.30 

WIB. Pangsa pasar yang manjadi sasaran usaha adalah masyarakat yang berada di 

daerah sekitar toko dan orang-orang yang memerlukan furnitur untuk mendukung 

kegiatan sehari-harinya. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi di setiap perusahaan menunjukkan sebuah gambaran 

terkait pengalokasian kedudukan beserta tanggung jawab dan wewenang suatu 

organisasi dalam menjalankan kegiatannya (Nurlia, 2019). Berikut adalah struktur 

organisasi  yang terdapat pada Phang Brothers Furniture: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur organisasi Phang Brothers Furniture, sumber: Data diolah, 

2019. 

Berikut merupakan tugas setiap unit kerja dalam struktur organisasi guna 

merealisasikan tugas operasional usaha: 

1. Pemilik usaha 

Mengawasi jalannya kegiatan usaha dan mempertanggungjawabkan 

semua transaksi kegiatan operasional merupakan tugas dari pemilik 

usaha. Kegiatan yang dilakukan oleh pemilik usaha yaitu, mengontrol 

persediaan barang, mencari barang furnitur yang bagus dan berkualitas, 
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memperhatikan keseimbangan pelayanan, mengkoordinasikan seluruh 

tugas karyawannya, dan merekap semua pengeluaran dan penerimaan kas 

selama kegiatan operasional. 

2. Karyawan 

Melayani pengunjung yang datang ke Phang Brothers Furniture dan 

memberikan penawaran terhadap beberapa produk furnitur yang mungkin 

akan diminati pengunjung merupakan tugas karyawan. Karyawan 

kemudian akan mengantarkan furnitur yang telah dibeli ke tempat tujuan 

setelah terjadi kesepakatan pembelian oleh customer. 

3. Sales 

Sales memiliki tugas untuk mengunjungi toko atau perusahaan lain yang 

mungkin akan memerlukan furnitur baru dan menawarkan produk 

furnitur yang ada. Apabila ada pesanan, maka sales akan melaporkannya 

kepada pemilik usaha untuk didiskusikan lebih lanjut. 

 

3.3 Aktivitas kegiatan Operasional Usaha 

Aktivitas kegiatan operasional Phang Brothers Furniture dimulai dengan 

dilakukannya penawaran produk oleh sales yang akan menawarkan produk 

furnitur ke toko atau perusahaan lain dan bagi yang berminat dapat mengunjungi 

toko secara langsung ataupun memesan lewat telepon. Karyawan yang sedang 

bertugas akan melayani pengunjung yang datang ke toko dengan melontarkan 

pertanyaan mengenai jenis furnitur yang dicari dan dibutuhkan oleh pengunjung, 

kemudian karyawan akan menawarkan model furnitur yang mungkin akan 

diminati oleh pengunjung tersebut.  

Pengunjung yang berminat untuk membeli suatu jenis furnitur yang 

diinginkannya dapat mengomunikasikan harga, cara pembayaran, serta cicilan 

dengan pemilik usaha. Setelah didapatkan suatu kesepakatan, maka pengunjung 

akan melakukan pembayaran terhadap furnitur yang telah dipilih sesuai dengan 

harga yang telah disepakati baik secara tunai maupun dengan transfer lewat bank. 

Furnitur kemudian akan dikirimkan pada alamat tempat tujuan oleh karyawan. 

Selain itu, terdapat juga aktivitas pengeluaran kas pada usaha Phang Brothers 

Furniture. Biasanya pemilik usaha akan mengeluarkan sejumlah kas untuk 
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membayar pembelian furnitur baru untuk dijual, membayar gaji karyawan, 

membayar biaya kebersihan dan keamanan, serta keperluan lainnya yang 

berkaitan dengan jalannya kegiatan usaha. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

Segala data transaksi Phang Brothers Furniture diolah dengan 

melakukan pencatatan manual ke dalam sebuah buku, hal ini yang dapat 

menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Pencatatan manual 

dilakukan dengan cara menuliskan informasi transaksi ke kolom yang telah dibuat 

di buku dan melakukan perhitungan angka nominal dengan kalkulator. 
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