
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Identitas Sebuah Perusahaan  

Ferry Indo Cell adalah sebuah toko di bidang usaha elektronik merupakan 

usaha yang baru bergerak di bidang elektronik yang mulai beroperasi sejak 

tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan hari ini, dengan menjual berbagai jenis 

handphone yang setiap tahunnya dan setiap bulannya bahkan setiap harinya 

menjual handphone, acessoris handphone, dan berbagai handphone yang dijual 

seperti Oppo, Apple, Xiamoi, dan Samsung, dll. Yang beralamat di Komplek 

Ruko Lucky Plaza Blok G disamping Hotel Farmosa. Yang dimana tempat 

tersebut merupakan tempat Pusat Penjulan Handphone di Batam. Dengan misi 

menyediakan kenyamanan serta memperhatikan mutu terhadap handpone yang 

akan dijual kepada konsumen, serta memberikan pelayanan terbaik terhadap 

penjualan handphone kepada setiap konsumen.  

Selain itu juga Ferry Indo Cell memberikan jasa antar – jemput service 

handphone, apabila konsumen mengalami kerusakan terhadap handphonenya, 

maka akan di jemput handphonenya dengan aturan menghubungi admin terdahulu 

untuk mengatahui kendala handphone nya untuk di service, apabila konsumen 

tersebut setuju dengan harga yang kami berikan maka kami akan menjemput 

handphone tersebut di tempat konsumen sesuai keinginan konsumen dan harga 

yang telah di setujui dengan admin service Ferry Indo Cell. Untuk menyelesaikan 

service handphone tersebut sampai dengan 1-2 hari, bahkan bisa hanya 2 jam saja 

untuk menyelesaikan perbaikan dalam handphone tersebut. 

B. Struktur Organisasi  
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1) Pemilik  

Pemilik, memiliki kewajiban dan menanggung segala sesuatu (tanggung 

jawab)  yang harus dilakukan untuk mengontrol karyawan, mengatur 

keuangan, serta mengatur gaji yang diberikan kepada karyawan. 

Mempunyai hak dalam mengambil keputusan serta segala kegiatan yang 

dilaksanakan secara merata.  

2) Karyawan  

Disini mempunyai fungsi serta bertanggung jawab untuk hadir tepat pada 

waktunya dan mampu memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan 

baik, dan sopan santun dalam menerima keluhan bahkan masukan dari 

konsumen atau pelanggan dan siap menggantarkan handphone sesuai 

pesenan yang diinginkan pihak konsumen sesuai dengan lokasi yang 

ditujukan. Ferry Indo Cell mempunyai 2 karyawan yaitu :  

a) Karyawan  

Karyawan biasa disini dimana melayani pihak kostumer yang ingin 

membeli handphone, dan membantu agar harga cocok dengan pihak 

konsumen, serta menjual barang di website ferry indo cell dan media 

sosial, yang dimana apabila konsumen ingin membeli pihak karyawan 

bisa menggantar handphone tersebut kepada konsumen yang telah 

melakukan komunikasi terdahulu dari postingan di media sosial. 

b) Karyawan Service 

Karyawan service disini melakukan atau mengecek handphone yang 

rusak dan memperbaiki handphone tersebut apabila konsumen yang 

ingin memperbaiki handphone nya yang sedang rusak. 

KARYAWAN  

FRIYADI INDO CELL 

PEMILIK  

FERRY INDO CELL  
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A. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan  

Ferry Indo Cell bergerak dibidang elektronik handphone sebagai 

gaya hidup. Ferry Indo Cell beroperasi setiap hari dari Senin - 

Sabtu pada pukul 09.00 pagi - 21.00 malam. Ferry Indo Cell 

melayani :  

1) Service Handphone  

2) Menerima jasa jemput dan mengantar service handphone 

3) Menerima antar (COD) setiap pembelian handphone di Ferry 

Indo Cell apabila pihak konsumen berhalangan datang, atau 

merasa kejauhan dan malas untuk menego – nego harga.  

4) Menerima pengiriman diluar kota batam untuk hanphone yang 

diinginkan konsumen seperti appel yang biasanya pihak 

konsumen membeli lewat Admin atau postingan media sosial 

dan ingin dikirimkan Handphone tersebut ke luar kota batam 

melalui pengiriman JNE, paling lambat 10 hari paling cepat 1 

minggu.  

Adapun tahapan dari prosedur pelayananan sistem kepada 

pelanggan Ferry Indo Cell sebagai berikut :  

1) Tahap pertama : Karyawan 

Dilakukan oleh bagian karyawan dimana biasanya 

karyawan melakukan postingan di Media Sosial dan 

Webstie dan melakukan menjelaskan Handphone tersebut 

secara detail setelah pihak konsumen menerima dan cocok 

dengan pelayanan dari pihak karyawan dan harganya nya 

juga cocok.  

2) Tahap kedua : Konsumen & Karyawan 

Dimana proses kedua ini, pihak karyawan melengkapi 

handphone yang akan diantar atau dikirim kepada pihak 

konsumen, dengan dilengkapi seperti Cas (Charger), Kotak 

yang sesuai dengan Imeinya, dimana terkadang konsumen 

ingin membeli handpone lengkap dengan kotaknya 
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walaupun mereka membeli handphoen itu seken, dan bagian 

terakhir Nota atau kwitansinya.   

3) Tahap ketiga : Karyawan  

Proses terakhir ini adalah dimana karyawan menggantar 

handphone sesuai pesanan kosnumen dan diantar ke 

lokasi tempat tinggal konsumen. lalu pihak karyawan 

membuat suatu photo atau video sebagai tanggapan dan 

respon dari kosnumen setelah membeli handphone 

kepada Ferry Indo Cell. 
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