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BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Operasional Perusahaan 

Toko Mekar Abadi merupakan usaha mikro di Batam yang dibina oleh 

Bapak Indi, SE. pada 10 Mei 2016. Toko Mekar Abadi ini beralamat di Komplek 

Dian Center Blok H No.3, Batam. Toko Mekar Abadi bergerak dalam bidang 

penjualan mesin. Toko Mekar Abadi ini beroperasi pada hari senin sampai dengan 

hari sabtu. Hari senin sampai dengan jumat Toko Mekar Abadi ini beroperasi 

pada pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 05.00 sore, sedangkan hari sabtu 

beroperasi pada pukul 08.30 pagi sampai dengan pukul 12.30 siang.  

Dalam menjalankan usaha ini Bapak Indi bekerja dengan sendiri. Toko 

Mekar Abadi ini juga menyediakan jasa pengantaran bagi pelanggannya jika 

pelanggannya membutuhkan atau ingin jasa pengantaran. Jasa pengantaran ini 

memudahkan pelanggannya ketika pelanggan tersebut tidak dapat mengambil 

barang tersebut. Prosedur jasa yang dilakukan oleh Toko Mekar Abadi ini pada 

umumnya terjadi pada saat terjadi transaksi jual beli barang. Selanjutnya Bapak 

Indi akan mengisi nota invoice yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Jika 

pelanggan melakukan transaksi secara tunai maka akan diberikan bukti pelunasan 

dengan memberikan nota invoice yang berwarna putih. Jika pelanggan melakukan 

transaksi secara utang maka akan diberikan bukti dengan memberikan 

nota/invoice yang berwarna merah, pada waktu jatuh tempo yang diberikan maka 

bapak Indi akan menagih utang tersebut. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Menurut Robbins dan Coulter  (2007) struktur organisasi merupakan 

sebuah rencana kerja formal yang dimana rencana tersebut peran seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya dibagi, dikelompokkkan, dan dikoordinasikan secara 

detail. Hasibuan (2010) berpendapat bahwa struktur organisasi merupakan sebuah 

konsep dimana dalam konsep tersebut menjelaskan jenis organisasi, pedepertemen 

jabatan, dan jenis tugas, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah, tanggung 

jawab, rentang kendali, dan sistem pimpinan organisasi.  
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Sebuah struktur organisasi sebuah perusahaan berfungsi untuk 

menjelaskan bagaimana mengelompokkan, membagikan, dan mengkoordinasikan 

suatu tugas. Menurut Herbert G. Hicks  (1996)  ada dua model design organisasi 

yaitu organisasi mekanistik dan organisasi organik. Organisasi mekanistik 

memiliki struktur yang efesien, dimana dapat mengkonsepkan hubungan antara 

tugas, kekuasaan, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam sebuah 

perusahaan. Organisasi mekanistik ini menentukan saluran dengan komunikasi 

atau tata hubungan. Model mekanistik ini dapat tahan lama dan direncanakan 

karena penugasannya sesuai dengan aturan dan syarat yang berlaku. Cara 

kepemimpinan dalam organisasi mekanik ini tidak mendeteksi tanggapan 

mengenai keyakinan dan kepercayaan. Cara motivasi ini cuma mengeluarkan 

alasan fisik, rasa, dan ekonomik melalui rasa takut dan hukuman. Cara 

komunikasi dalam model ini berlangsung sedemikian rupa sehingga informasi 

yang ada berjalan ke bawah dan cenderung terganggu dan tidak pas. Cara 

interaksinya memiliki sifat yang tertutup dan terbatas, memiliki sedikit pengaruh 

bawahan atas tujuan dan teknik departemental. Dalam organisasi ini cara 

menetapkan keputusan sekedar tergantung pada tingkat atas, keputusan relatif. 

Cara penyusun manfaat dalam organisasi ini dilaksanaan pada tingkat puncak 

original, tanpa ada dorongan dari keterlibatan kelompok tersebut. Cara 

pengendalian dalam organisasi ini dipusatkan dan menekankan upaya dalam 

memperkecil kesalahan yang terjadi.  

Organisasi organik adalah sebuah konsep yang sangat fleksibel dan 

mudah untuk diadaptasikan. Proses kepemimpinan dalam organisasi ini mencakup 

tanggapan mengenai kepercayaan antara pimpinan dengan karyawan dalam 

seluruh permasalahan. Cara memotivasi dalam organisasi ini berupaya 

menimbulkan motivasi melalui teknik keterlibatan kelompok. Cara komunikasi 

dalam organisasi ini berlangsung sedemikinan rupa hingga informasi berjalan 

secara bebas, keseluruhan organisasi itu ke atas, ke bawah, dan ke samping. Cara 

interkasi dalam organisasi ini memiliki sifat terbuka dan ekstentif, baik pimpinan 

ataupun karyawan dapat mempengaruhi tujuan dan teknik partemental. Cara 

menetapkan keputusan dalam organisasi ini dilakukan diseluruh tingkatan melalui 

cara kelompok. Cara penyusunan dalam organisasi ini menyebabkan timbulnya 
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keterlibatan kelompok untuk memasangkan target yang tinggi dan nyata. Cara 

pengendalian dalam organisasi  ini meluas ke semua organisasi dan 

mengendalikan penyelesaian permasalahan dan pengkontrolan. Desain organisasi 

dalam model ini efektif tidak bisa berpatokkan dengan teori sebagai cara yang 

baik. Manajer harus menerima pendapat mengenai desain mekanistik atau desain 

organik lebih efektif untuk organisasi di dalamnya. Toko Mekar Abadi ini tidak 

memiliki struktur organisasi dikarenakan di Toko Mekar Abadi, Bapak Indi hanya 

bekerja dengan sendirinya dan bapak Indi juga merupakan pemilik dari Toko 

Mekar Abadi. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Mekar Abadi meupakan usaha yang bergelut dalam usaha dagang 

menjual mesin seperti bor tangan, mesin las, dan lain sebagainya. Tujuan dan 

aktivitas dari Toko Mekar Abadi ini adalah untuk membantu masyarakat 

mendapatkan berbagai macam mesin yang dibutuhkan dengan mudah, murah, dan 

berkualitas. 

Toko Mekar Abadi ini beroperasi pada hari senin sampai hari sabtu. Hari 

senin sampai jumat Toko Mekar Abadi ini beroperasi pada pukul 09.00 pagi 

sampai pukul 05.00 sore, sedangkan hari sabtu beroperasi pada pukul 08.30 pagi 

samapi pukul 12.30 sore. Jika bertepatan deengan hari libur atau tanggal  merah, 

dan hari minggu Toko Mekar Abadi tidak beroperasi.  

Aktivitas yang dilakukan Toko Mekar Abadi ini dimulai dari kegiatan 

membeli barang dari supplier/pemasok, kemudian menjualnya ke pelanggan. 

Setelah itu Bapak Indi akan memberikan nota/invoice kepada pelanggan sebagai 

bukti lunas jika transaksi dilakukan secara tunai dan sebagai bukti tanda terima 

jika transaksi dilakukan secara utang. Apabila pelanggan ingin menggunakan jasa 

pengantaran, maka Bapak Indi akan mengantarkan barang tersebut sampai ke 

tempat pelanggan. Setelah itu Bapak Indi mencatat transaksi tesebut. 
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