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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Limindo ponsel berada di AVAVA Mall, Jodoh, merupakan salah satu toko 

ritel handphone dan accessories. Limindo ponsel berdiri pada tahun 2014 oleh Bapak 

Hartono sebagai pemilik yang beralamat di Komplek Garden Point Indah Blok B No 

11, tepatnya lokasinya berada di perumahaan atas KUA Lubuk Baja. Limindo ponsel 

memiliki 1 karyawan yang membantu dalam pembuatan data stock, pemasaran 

hingga pada tahap penjualan. Limindo ponsel tersebut dibuka pada hari Senin – 

Minggu pada pukul 09.00 WIB – 20.00 WIB. 

Untuk gaji karyawan, Bapak Hartono membayar sebesar Rp 3.300.000 

perbulan. Omset yang diperoleh dalam satu bulan menurut informasi yang diperoleh 

dari beliau adalah sekitar Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 perbulan. Untuk saat ini, 

beliau memiliki aset di Limindo ponsel sebesar Rp 80.000.000 – Rp 100.000.000 

yang dijumlahkan dari total handphone dan aksesoris handphone yang ada di 

Limindo Ponsel. 

 

 

 

Gambar 3.1: Logo Toko, Sumber: Limindo Ponsel (2019) 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Pada umumnya setiap perusahaan memiliki struktur organisasinya sendiri 

yang mana telah dirancang sesuai dengan kondisi perusahaan tersebut, tetapi jarang 

ada UMKM yang membuat struktur organisasinya. Hal ini disebabkan oleh karyawan 

perusahaan yang sering resign dan kerja perusahaan yang  tidak terbagi secara 

spesifik kepada karyawannya. Limindo ponsel merupakan salah satu UMKM yang 

tidak memiliki bagan organisasi perusahaan, perusahaan ini hanya dikendalikan dan 

dioperasikan oleh pengusaha dan mempekerjakan 1 karyawan yang bertugas pada 

bagian konter. 
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Penulis akan membuat sebuah struktur organisasi sederhana yang akan 

digambarkan kedalam suatu bagan sederhana: 

 

Gambar 3.2: Struktur Organisasi Limindo Ponsel, Sumber: Penulis (2019) 

 

1. Pemilik 

Peranan pemilik dalam suatu UMKM adalah orang yang memiliki tanggung 

jawab atas segala kegiatan-kegiatan yang terjadi didalam suatu UMKM 

tersebut dan dapat mengatur serta mengendalikan prosedur yang berjalan, 

menyusun statergi yang tepat dan menyusun rencana agar UMKM dapat 

memiliki arah yang lebih baik kedepannya. Pemilik harus bertanggung jawab 

atas segala keputusan yang akan diambil yang memiliki kaitan dengan 

UMKM serta mengatur anggaran bulanan dan tahunan, mengawasi 

karyawannya, memiliki karyawannya, dan mengetahui perkembangan 

UMKM tersebut. 

2. Anggota 

Peranan anggota dalam suatu UMKM adalah orang yang memiliki tanggung 

jawab untuk menjalani tugas sehari-hari yang telah diberikan oleh pemilik dan 

serta memastikan semua ponsel terjaga aman untuk menghindari adanya 

kerugiaan yang timbul pada perusahaan. Anggota juga bertugas dalam 

mengatur segala kegiatan jual beli dalam perusahaan. 

 

Pemilik 

Anggota 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Limindo ponsel beroperasi pada hari Senin hingga Minggu pada pukul 09.00 

WIB – 20.00 WIB. 

Kegiatan keseharian Limindo Ponsel adalah sebagai berikut: 

1. Mengeluarkan ponsel dan aksesoris dari berangkas untuk dipajangkan di 

rak kaca. 

2. Mengecek stok barang yang ada dengan buku. 

3. Memastikan ponsel dan aksesoris sudah dipajang semua dan rak kaca 

terkunci aman. 

4. Mempromosikan ponsel yang ada kepada pengunjung mall AVAVA. 

5. Mengecek ulang stok barang ketika waktu pulang. 

6. Menyimpan kembali ponsel dan aksesori dari rak kaca kedalam 

berangkas. 

7. Memastikan rak kaca dan berangkas sudah terkunci aman. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan dalam Perusahaan 

Limindo ponsel sudah beroperasi selama 5 tahun tetapi hingga saat ini belum 

menerapkan manajemen persediaan barang secara baik. Pemilik toko ataupun 

perusahaan hanya mengandalkan pada catatan manual yang mereka buat selama ini 

yang mana masih kurang detail dan sering terjadinya human error yang menyebabkan 

tidak tercatatnya penjualan ataupun pembelian yang telah dilakukan. 

Kedepannya sistem persedian barang akan dibuat untuk meminimalisir 

kesalahan-kesalahan yang sudah pernah terjadi. Disini penulis ingin membuat sistem 

persediaan barang agar semua penjual belian di Limindo Ponsel dapat tercatat dengan 

detail serta memudahkan pemilik Limindo Ponsel dalam mengontrolnya. 
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