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KARYAWAN PEMILIK TOKO 

BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

Toko Sinar Elim Keramik adalah UMKM yang berfokus di bidang jual beli 

keramik. Pemilik Toko Sinar Elim Keramik adalah Julianty Indra. Berdasarkan 

informasi dari pemilik toko Julianty Indra, Toko Sinar Elim Keramik sudah 

berdiri sekitar enam tahun. Selama enam tahun sudah banyak jenis keramik yang 

diperjualbelikan di Toko Sinar Elim Keramik. Toko Sinar Elim Keramik berlokasi 

di Batu Aji, Batam. Waktu kerja Toko Sinar Elim Keramik dimulai sejak hari 

senin – sabtu jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.  

Julianty Indra menyampaikan bahwa selama enam tahun berdagang sudah 

banyak pelanggan yang melakukan transaksi di toko ini dan semua pelanggan 

sangat menyukai keramik yang di jual oleh Toko Sinar Elim Keramik. Karyawan 

yang dimiliki Toko Sinar Elim Keramik adalah sebanyak tiga orang. Aktivitas 

operasional Toko Sinar Elim Keramik sehari-hari adalah melakukan aktivitas 

transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang dan piutang, dan aktivitas-

aktivitas lainnya.  

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Sebuah organisasi pada umumnya memiiki suatu struktur dalam organisasi, 

begitu juga dengan Toko Sinar Elim Keramik yang memiliki struktur organisasi 

dalam menjalankan usahanya. Struktur organisasi yang dimiliki masih 

menggunakan struktur organisasi yang sangat sederhana, namun dengan adanya 

struktur organisasi membuat Toko Sinar Elim Keramik dapat menjalankan 

usahanya sesuai dengan prosedur yang ada.  

Strukutur organisasi Toko Sinar Elim Keramik adalah sebagai berikut:  

Gambar 1 Struktur organisasi Toko Sinar Elim Keramik, sumber: Data diolah, 
2020. 
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Tugas dan tanggung jawab masing-masing individu dalam mengemban 

tugasnya adalah sebagai berikut :  

1. Pemilik Toko 

Pemilik Toko merupakan posisi yang memiliki tanggung jawab yang paling 

besar dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Pemilik toko juga 

memiliki tugas untuk melakukan pengecekan, perancangan, dan pengambil 

keputusan bagi kelangsungan aktivitas operasional toko dalam kurun waktu 

jangka pendek maupun panjang. Pemilik Toko Sinar Elim Keramik terkadang 

juga turun tangan sendiri dalam melakukan pencatatan transaksi dikarenakan 

masih terdapat kekurangan tenaga ahli dalam melakukan pencatatan transaksi atas 

kegiatan operasional di toko.   

2. Karyawan  

Karyawan di Toko Sinar Elim Keramik memiliki tugas untuk 

mengendalikan dan memberi laporan terhadap kegiatan operasional Toko Sinar 

Elim Keramik setiap harinya ke pemilik toko. Setiap hari selain melakukan 

pengawasan dan memberi laporan ke pemilik toko karyawan juga bertugas untuk 

melayani pelanggan dan mengurus segala kegiatan pembelian dan penjualan 

barang yang dilakukan di Toko Sinar Elim Keramik. Setelah proses transaksi 

tersebut karyawan akan melaporkannya ke pemilik toko mengenai kegiatan 

operasional yang terjadi pada hari tersebut. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha  

Toko Sinar Elim Keramik adalah toko yang sudah muncul selama kurang 

lebih enam tahun, sehingga sudah tidak asing lagi Toko Sinar Elim Keramik bagi 

warga di Batu Aji. Kegiatan sehari-hari di Toko Sinar Elim Keramik adalah 

melakukan aktivitas pembelian dan penjualan. Terdapat beberapa aturan sebelum 

aktivitas tersebut dapat dilakukan, saat kegiatan pembelian karyawan toko akan 

melakukan pengecekan pada persediaan terlebih dahulu. Kondisi ketika barang 

yang umumnya dijual telah kosong maka karyawan toko akan melaporkan ke 

pemilik toko untuk dapat melakukan pembelian terhadap barang tersebut, jika 

pemilik toko sudah setuju maka karyawan toko akan melakukan pembelian.  
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Kegiatan pembelian akan dilakukan sesuai dengan anggaran yang telah 

diberikan oleh pemilik toko ke karyawan, apabila saat proses pembelian barang 

tersebut melebihi anggaran yang ada maka karyawan toko akan melaporkan 

kembali ke pemilik toko untuk mendapatkan persetujuan. Karyawan toko akan 

melanjutkan pembelian apabila telah mendapat persetujuan dari pemilik toko, 

sebaliknya jika tidak mendapat persetujuan maka kegiatan pembelian tidak akan 

dilanjutkan.  

Berbeda dengan kegiatan pembelian ketika kegiatan penjualan karyawan 

toko tidak terlalu banyak melakukan permintaan persetujuan kepada pemilik toko, 

karena pada umumnya karyawan akan mendagangkan barang dengan kisaran 

harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga dari kegiatan pembelian 

sebelumnya. Permintaan persetujuan akan dilakukan pada situasi khusus yaitu 

ketika penjualan dilakukan pada pelanggan yang sudah berlangganan lama, 

umumnya pelanggan lama akan meminta pengurangan harga yang cukup tinggi 

sehingga dibutuhkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik toko.  

Pelanggan yang melakukan pembelian di Toko Sinar Elim Keramik hanya 

dapat melakukan pembelian secara tunai. Proses kredit atau hutang dapat 

dilakukan apabila pelanggan tersebut aktif melakukan pembelian kepada Toko 

Sinar Elim Keramik. Biasanya pelanggan yang baru melakukan transaksi hutang 

di Toko Sinar Elim Keramik akan di berikan hutang jangka pendek terlebih 

dahulu, namun apabila hutang yang ada dapat dilunasi tepat waktu dan pelanggan 

sudah berlangganan lama maka pemilik toko akan memberi perlakuan khusus 

yaitu pelanggan dapat melakukan hutang dengan jangka panjang. 

Kedua aktivitas yang dilakukan tersebut akan segera dicatat ke dalam buku 

pembelian dan penjualan sehari-hari oleh karyawan toko. Pemilik toko akan 

melakukan pengecekan setiap hari melalui bukti-bukti nota dan buku pembelian 

dan penjualan yang telah dicatat oleh karyawan toko. Penghasilan yang diterima 

oleh karyawan dari kegiatan penjualan akan diberikan langsung ke pemilik toko, 

selanjutnya pemilik toko akan menyimpan beberapa penghasilan yang diterima 

dari penjualan di toko untuk kegiatan pembelian operasional perusahaan dan 

beberapa penghasilan sisa yang ada akan disimpan di tabungan perusahaan yang 

berguna bagi kelangsungan toko tersebut.  
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

Sistem pembukuan yang dilakukan Toko Sinar Elim Keramik masih bersifat 

tradisional. Semua proses transaksi yang berlaku sehari-hari akan dimasukkan ke 

dalam sebuah buku tulis. Pencatatan yang tidak teroganisir ini membuat pemilik 

toko menjadi kesulitan dalam mengambil keputusan karena hasil keuntungan yang 

didapat tidak tercatat secara jelas, membuat pemilik toko tidak mengetahui 

keuntungan yang diterima setiap harinya secara tepat. Pencatatan juga dilakukan 

dalam program Microsoft Excel namun pencatatan yang ada ini hanya digunakan 

untuk melihat hutang atau piutang yang dimiliki oleh Toko Sinar Elim Keramik. 

Berikut ini adalah beberapa gambar pencatatan di Toko Sinar Elim Keramik 

sebelum melakukan implementasi sistem : 
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Gambar 2 Pencatatan sebelum implementasi, sumber: Data diolah, 2020 
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