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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Usaha 

Toko Family merupakan sebuah toko yang bergerak dibidang perdagangan 

barang pecah belah seperti piring, mangkuk, sendok, garpu, sumpit, dan spatula.  

Toko Family didirikan oleh Ibu Sok Kwang yang mulai beroperasi pada tanggal 

20 Desember 2002 dan berlokasi di pasar Tiban Center kios D No. 36, Sekupang 

Batam.  Toko Family beroperasi setiap hari, hari Senin sampai hari Sabtu dari 

pukul 06.30 WIB sampai 17.00 WIB dan hari Minggu dari pukul 06.30 WIB 

sampai 13.00 WIB. Toko Family dikelola langsung oleh Ibu Sok Kwang dan 

dibantu oleh seorang karyawan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Pada umumnya sebuah perusahaan mempunyai struktur organisasi. Tujuan 

dari terbentuknya struktur organisasi adalah supaya usaha ini dapat 

berkelangsungan dengan lancar, efisien dan efektif. Untuk menggapai pencapaian 

yang optimal maka suatu perusahaan wajib menyandang sistem kerja yang baik. 

Menurut Ivancevich (2007) yang dikutip dalam Gammahendra, Hamid, dan Riza 

(2014), struktur organisasi adalah sebuah konsep dari koordinator organisasi 

supaya dapat menentukan harapan yang akan dilakukan oleh individu dan 

kelompok dalam mencapai tujuannya. Berikut ini ialah gambar dari struktur 

organisasi yang dimiliki oleh Toko Family: 
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Gambar 2 Struktur Organisasi Toko Family, Sumber: Data diolah, 2019 

Deskripsi jabatan ialah informasi yang berisi tentang kerjaan, kewajiban 

serta tanggung jawab terhadap suatu kedudukan yang lebih spesifik. Pemilik dan 

karyawan memiliki tanggung jawab yang berlainan. Berikut ini ialah pembagian 

tugas dalam organisasi Toko Family: 

1. Pemilik usaha 

a. Sebagai penanggung jawab usaha. 

b. Mengambil keputusan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan 

usaha. 

c. Sebagai pengawasan dan perencana operasional usaha. 

d. Menjalankan transaksi pembelian barang yang akan didagangkan. 

e. Mengawasi atau memantau karyawan usaha. 

f. Memberikan instruksi kepada karyawan. 

2. Karyawan 

a. Melakukan transaksi penjualan. 

b. Membantu dalam hal penataan barang dagang. 

c. Melayani pelanggan. 

d. Mengikuti arahan pemilik. 

 

Pemilik 

Karyawan 
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3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Kegiatan sehari-hari Toko Family yakni menjual barang dagangan, serta 

memberi pelayanan kepada pembeli yang ingin belanja. Toko Family hanya 

melakukan penjualan secara tunai, tidak menerima hutang. Pembeli masuk ke 

toko dan menanyakan ketersediaan barang yang ingin dibeli, kemudian karyawan 

toko akan mengarahkan pembeli ke posisi tempat barang, setelah itu akan terjadi 

tawar menawar atau lebih dikenal sebagai negosiasi harga antara pembeli dengan 

karyawan toko. Jika harga sudah disepakati oleh pembeli dan karyawan toko, 

maka karyawan toko akan membawa barang tersebut ke meja kasir lalu pembeli 

melakukan pembayaran atas barang yang dibeli dan karyawan memasukkan 

barang belanjaan pembeli kedalam kantong kemudian serahkan ke pembeli. Jika 

pembeli masih ingin melanjutkan belanja di pasar, barang belanjaannya 

diperbolehkan untuk titip di Toko Family dan diambil setelah selesai melakukan 

pembelanjaan. 

 

3.4  Sistem Usaha 

Toko Family tidak mencatat penerimaan kas dan persediaan barang 

dagang yang dijual serta tidak membuat pencatatan ketika melakukan pembelian 

barang dagang, hal ini mengakibatkan pemilik usaha tidak bisa mendapatkan 

informasi sisa persediaan diakhir bulan dan. Toko Family juga tidak melakukan 

pencatatan pengeluaran seperti listrik, air, gaji karyawan dan pengeluaran lain-lain. 

Nota pembelian yang tersimpan merupakan bukti pembelian namun Toko Family 

tidak melakukan perhitungan keseluruhan hutang yang dimiliki. Minimnya 

pengendalian persediaan barang pada Toko Family menyebabkan Toko Family 

tidak bisa mengetahui jika terjadinya kekurangan pada persediaan  barang. 
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