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BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

3.1. Identitas Perusahaan  

Toko NSP Hijabs mengungkapkan wiraniaga yang menyorong dibidang 

perdagangan yang lebih spesifik di bidang perdagangan busana muslim. Nsp 

hijabs didirikan pada tahun 2017 awal dimana beruang di DC Mall lantai 1 Blok 

E-50 Batam. NSP Hijabs berjualan hanya secara offline yang dimana jika ada 

pelanggan datang langsung di layanin. NSP Hijabs tidak memiliki akun media 

sosial hanya di lampirkan no. Telepon saja yang dimana jika pelanggan tersebut 

mau order kembali dan menanyakan apakah udah ada produk baru atau engga, 

langsung di hub ke pemiliknya.  

 

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan  

Mekanisme yang berjalin pada interval organisasi dan observasi dalam 

sebuah konfigurasi berupaya pada figur menangani struktur perusahaan yang baik. 

Beruntuk pada suatu struktur yang baik secara signifikan kepada perubahan yang 

dialami berkaitan pada mekanisme secara konkret terhadap wiraniaga tersebut.  

Dalam hal ini, pengoperasian usaha, penyusunan struktur organisasi 

sebagai awalan yang dilakukan. formasi sistematik dapat mengantarai kesalah 

pahaman yang akan terjadi dalam manifestasi penggarapan. Meninjau pada NSP 

Hijabs memiliki struktur organisasi yaitu :  

 

 

 

  

Gambar 1 Struktur organisasi perusahaan, sumber: Data perusahaan diolah, 2019.  

1. Pemilik Usaha  

 Pemilik usaha memangku pada mecari solusi dalam toko, menyidik 

tindakan operasional kantor. Pembelian dan penjualan barang persedian perlu ada 

kesepakatan dengan pemilik.  
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2. Karyawan  

 Karyawan toko NSP Hijabs hanya memiliki satu karyawan yang dimana 

selama seminggu atau dua minggu sekali mengontrol toko tersebut. Tugas 

karyawan hanya melakukan penjualan dan menginput data. 

 

3.3. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan.  

Toko NSP Hijabs melakukan kegiatan opersional dimana karyawan 

akan  membuka toko dimulai pada pukul 10 pagi hingga jam 9 malam. Karyawan 

pada pukul 10 pagi memulai aktivitasnya dengan membuka rolling door, 

mengeluarkan barang yang ada di toko, di rapikan dan dibersihkan tokonya. 

Setelah selesai melakukan bersih-bersih di toko, karyawan NSP Hijabs setiap pagi 

selalu mengecek stok persediaan secara manual apakah ada kekurangan, barang 

rusak dan sebagainya, karyawan dikasih libur 2 kali selama satu bulan kerja. 

Pemilik toko NSP Hijabs melakukan pengecekan setiap dua minggu sekali dimana 

untuk mengetahui apakah ada penjualan atau tidak dan sebagainya.  

 

3.4. Sistem yang di gunakan oleh Perusahaan.  

Mekanisme penyalinan yang dirakit pada toko NSP Hijabs adalah dengan 

cara penyalinan secara manual. Dimana setiap transaksi penjualan di catatan 

dalam buku kas apakah ada penjualan atau engga, pencatatan stok di buka 

besarnya. Setiap ada bayar sewa toko, listrik dan gaji karyawan di catat dalam  

buku kas tersebut.  

Dibawah ini saya akan lampirkan photo pencatatan yang di alami selama 

toko NSP Hijabs beroperasi : 
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Gambar 2 Sistem pencatatan yang digunakan, sumber: Data perusahaan diolah 

2019  
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