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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Usaha 

Toko Meranti Jaya adalah UMKM di Batam yang didirikan oleh Bapak 

Masdar pada 20 Juli 2000. Toko Meranti Jaya pada awalnya bernama Toko 

Centralico Brothers dan kemudian diubah menjadi Toko Meranti Jaya pada tahun 

2010 hingga saat ini. Toko Meranti Jaya berdomisili di Ruko Bengkong Green 

Town Blok N.8 RT 01/RW10, Batam.  

Toko Meranti Jaya merupakan usaha dalam bidang supplier material 

bangunan. Toko Meranti Jaya menggunakan sistem dropship jika terjadi transaksi 

penjualan material bangunan berat tertentu seperti semen dan pasir. Waktu 

operasional kerja yaitu setiap hari mulai dari jam 8 Pagi hingga 6 Sore (Data 

diolah, 2019). 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi menjelaskan bagaimana untuk mengelompokkan, 

membagikan, dan mengkoordinasikan suatu tugas. Model struktur organisasi 

terdiri dari organisasi mekanik dan organisasi organik. Organisasi Mekanik 

merupakan sebuah struktur yang normatif dan kritis dengan kapabilitas yang 

tinggi, jaringan informasi yang terbatas dan kurangnya kesertaaan karyawan 

dalam mengambil keputusan. Struktur organisasi mekanik cenderung berpatokan 

pada aturan yang terstandardisasi. Melainkan, organisasi organik  merupakan 

sebuah struktur yang adaptif dan luwes. Pada organisasi organik, pekerjaan 

berkapabilitas namun pekerjaan bisa berganti sesuai dengan kebutuhan. Peran 

karyawan sangat terampil dan berkompeten dalam menghadapi masalah (Hery, 

2015). 
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Struktur organisasi pada Toko Meranti Jaya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi usaha, Sumber: Data diolah, 2019 

Dibawah ini adalah pembahasan tentang tugas dan tanggung jawab 

struktur organisasi: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha bertanggung jawab penuh dalam proses kelanjutan usaha 

dengan mengawasi operasional, menentukan supplier dalam transaksi 

pembelian, menetapkan harga untuk transaksi penjualan, bertanggung 

jawab dalam penerimaan dan keluarnya kas, dan memberi arahan kepada 

karyawan dalam menjalankan tugasnya (Data diolah, 2019). 

2. Karyawan 

Karyawan memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan arahan dari 

pemilik usaha, membantu pemilik untuk proses terjadinya transaksi 

penjualan dan pembelian, menanggapi pelanggan yang berkunjung ke 

toko, menyusun dan mempersiapkan barang yang dijual, dan mengatur 

persediaan barang ditoko (Data diolah,2019). 

 

3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Toko Meranti Jaya adalah UMKM dibidang supplier material bangunan 

seperti semen, pasir, cat, paku, lem dan sebagainya. Sistem penjualan yang terjadi 

rata-rata secara tunai. Penjualan secara kredit biasanya tergantung oleh keputusan 

pemilik dengan batas jatuh tempo yang telah disepakati. Pada transaksi pembelian 

dilakukan secara tunai maupun kredit.  

Toko Meranti Jaya menggunakan sistem dropship untuk transaksi 

penjualan material bangunan berat tertentu seperti semen dan pasir. Apabila 

terdapat pesanan dari customer, karyawan Toko Meranti Jaya menghubungi agen 

supplier. Kemudian, barang langsung dikirimkan ke lokasi customer tersebut 

(Data diolah, 2019). 
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Karyawan 
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