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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1.1 Identitas Toko Tang’s Flour 

Toko Tang’s Flour merupakan badan usaha perseorangan yang 

bergerak dibidang distributor khusus tepung misalnya seperti tepung sagu, 

tepung tapioka, tepung terigu, dan lain-lain, yang didirikan pada 1 July 

2016 oleh Bapak Hendri Tang yang berdomisili di Komplek Dian Center 

Blok A Nomor 5, Batam. Barang-barang jualan Toko Tang’s Flour 

merupakan barang yang dipasok melalui produsen yang berada diluar Kota 

Batam dalam jumlah besar yang kemudian dijual kembali dikota Batam 

yang dimana produsen-produsen pemasok Toko Tang’s Flour merupakan 

kenalan dari pengelola badan usaha perseorangan ini yakni Bapak Hendri 

Tang. 

Kegiatan operasional didalam perusahaan lebih terfokus kepada 

pengantaran produk kepada penjualan industri khusus seperti cendol, 

empek empek, dan kerupuk tenggiri, segala produk rumah tangga yang 

merupakan barang berbahan dasar tepung, kemudian ke penjual kembali 

seperti grosir, pengecer, dan lain-lain. 
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Gambar 3.1 Gudang Toko Tang’s Flour 

 

Gambar 3.2 contoh barang yang dipasok Toko Tang’s Flour 
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 Ketika kita berbicara tentang perusahaan tentunya kita juga akan 

berbicara tentang visi dan misi dari sebuah peruashaan untuk memiliki 

suatu fokus jalan kedepan dimana perusahaan ini akan memilih dan tetap 

stay on the track walaupun terus terjadi pengantian direktur dari suatu 

perusahaan, berikut merupakan visi dan misi perusahaan Tang’s Flour 

adalah : 

1. Visi 

a. Menjadi badan usaha yang terkemuka di Indonesia dengan 

penyuplaian produk yang terus mengikuti perkembangan 

zaman yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dengan 

harga yang terjangkau dan yang terbaik. 

2. Misi 

a. Kami Mengupayakan/berusaha untuk menyediakan kualitas 

produk dan layanan yang terbaik dengan harga yang 

terjangkau untuk semua pelanggan. 

b. Kami menghargai membimbing dan membina sumber daya 

perusahaan / elemen inti dari perusahaan/bagian penting dari 

perusahaan. 

c. Melakukan efisiensi secara terus menerus untuk memastikan 

keuntungan yang memuaskan terutama kepada pelanggan dan 

tim dalam perusahaan. 

d. Terus melakukan adaptasi baru untuk tetap dalam trek 

perkembangan zaman yang dimana bukan lain untuk 

memuaskan pelanggan. 

Universitas Internasional Batam 
Bobic Cantona. Perjanjian Kontrak Distribusi pada Toko Tang’s Flour, 2019. 
UIB Repository©2019



51 
 

1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

  Struktur organisasi yang di tunjukan dibawah ini (Gambar 3.1) 

mencakup pihak pemilik usaha dan karyawan. Pemilik usaha dan 

karyawan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap semua transaksi 

yang dilakukan oleh Tang’s Flour, seperti transaksi pembelian dan 

penjualan atau semua transaksi dari kegiatan operasional dari Tang’s 

Flour.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Struktur organisasi perusahaan 

Berikut merupakan rincian pembagian tugas, wewenang, dan 

tanggung jawab dari masing-masing bagian, antara lain sebagai berikut: 

1. Direktur 

a. Merupakan kepala manajemen atau pengambil putusan 

tertinggi dalam Toko Tang’s Flour yang mengeksekusi setiap 

hal-hal yang dibutuhkan untuk kegiatan perjalanan usaha 

untuk jangka panjang maupun jangka pendek perjalanan 

usaha Toko Tang’s Flour. 

Direktur 

Manajer 

Akunting Operasional Marketing 
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b. Melakukan kerjasama dengan produsen-produsen yang akan 

datang untuk dapat mengembangkan badan usaha 

pendistribusian yang memiliki katalog penjualan produk yang 

banyak dengan harga yang terjangkau. 

2. Manajer 

a. Melakukan training kepada sumber daya manusia baru yang 

baru masuk ke Toko Tang’s Flour supaya dapat 

mengeksekusi bagian yang akan diduduk sumber daya 

manusia yang akan datang. 

b. Memastikan kinerja sumber daya manusia pada Toko Tang’s 

Flour sesuai dengan yang diharapkan oleh direktur dari Toko 

Tang’s Flour 

c. Merupakan orang kedua setelah direktur yang memanejemen 

Toko Tang’s Flour supaya target yang diberikan oleh 

direktur tercapai, sesuai dengan apa yang telah ditentukan 

sembelumnya oleh direktur Toko Tang’s Flour 

3. Akunting 

a. Melakukan pengaturan administrasi keuangan yang harus 

dikeluarkan oleh Toko Tang’s Flour setiap bulannya 

berdasarkan keinginan direktur Toko Tang’s Flour 

b. Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan keuangan 

perusahaan secara per-hari maupun per-bulan perjalanan 

usaha Toko Tang’s Flour 
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c. Melakukan penyusunan dan pembuatan laporan perpajakan 

perusahaan secara bulanan maupun tahunan 

d. Melakukan penyusunan dan pembuatan pengeluaran 

anggaran perusahaan secara bulanan maupun tahunan 

e. Melakukan penyusunan dan pembuatan surat-surat yang 

berhubungan dengan perbankan dan kemampuan finansial 

Toko Tang’s Flour  

4. Operasional 

a. Melakukan pengantaran produk dari gudang Toko Tang’s 

Flour ke gudang konsumen yang menginginkan produk dari 

Toko Tang’s Flour 

b. Melakukan sortir produk dari Toko Tang’s Flour yang 

memiliki kualitas produk yang kurang 

c. Membantu dalam melakukan bongkar muat ketika produk 

dari luar datang ke gudang Toko Tang’s Flour 

5. Marketing 

a. Merupakan bagian yang melakukan perkenalan suatu 

perusahaan kepada pelanggan, melalui produk yang 

ditawarkan oleh Toko Tang’s Flour. 

b. Bertugas dalam menghasilkan pendapatan bagi perusahaan 

dengan cara menjual produk Toko Tang’s Flour dan 

melakukan follow up produk Toko Tang’s Flour pada 

customer Toko Tang’s Flour. 
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c. Bertugas dalam menjalin hubungan baik dengan customer 

yang akan datang maupun yang telah ada supaya ikatan 

antara Toko Tang’s Flour dengan pelanggan tetap terjaga. 

d. Bertugas untuk menyerap feedback ataupun rekomendasi dari 

pelanggan dan menyampaikan feedback ataupun rekomendasi 

tersebut kepada manajer maupun direktur Toko Tang’s Flour 

untuk meningkatkan kualitas dan penjualan produk. 

e. Bertugas untuk melakukan tagihan uang kepada pelanggan 

yang hutang sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan 

oleh Toko Tang’s Flour  

 

1.3 Aktivitas Kegiatan Operasinal Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penawaran produk 
kepada calon 
pelanggan oleh 
marketing 

Konsumen tertarik 
atau ingin membeli 

produk  

Marketing mencatat 
dan memberikannya 

kepada manager 

Manajer melakukan 
pencatatan laporan 
dan menyampaikan 
kepada bagian 
operasional dan 
akunting 

Akunting melakukan 
pembuatan laporan 
keuangan 

Operasional melakukan 
pengantaran produk 
sesuai dengan 
keinginan pelanggan 
dan memberikan nota 
tagihan  
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Tabel 3.2 Aktivitas kegiatan Operasional Toko Tang’s Flour 

Aktivitas kegiatan operasional Toko Tang’s Flour adalah badan 

usaha yang bergerak dalam bidang pendistribusian produk yang dipasok 

dari produsen luar batam dan dijual kembali kepada calon pelanggan yang 

berminat untuk melakukan pembelian produk Toko Tang’s Flour. Yang 

dimana hasil dari pendapatan Toko Tang’s Flour didapatkan dari selisih 

harga jual dikurangi harga beli atau margin dari hasil perjalanan usaha 

Toko Tang’s Flour. 

Setelah melihat bagan diatas, berikut merupakan penjelasan 

tentang aktivitas operasional perusahaan secara deskriptif, sebagai berikut 

adalah : 

1. Pihak marketing melakukan penawaran produk dari Toko 

Tang’s Flour yang dipasok dari produsen luar batam kepada 

calon pelanggan dengan harga jual sesuai jumlah produk yang 

bisa dipakai maupun dijual kembali oleh calon pelanggan, 

Marketing melakukan 
penagihan sesuai jatuh 
tempo nota dan 
memberi laporan 
kepada akunting untuk 
melakukan pencatatan 
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2. Pelanggan tertarik dengan produk Toko Tang’s Flour ataupun 

menerima telepon dari pelanggan yang ingin membeli produk 

dari Toko Tang’s Flour sesuai dengan harga yang disepakati 

oleh pihak marketing maupun pihak pelanggan. 

3. Marketing memberikan laporan melalui grup whatsapp yang 

telah dibuat oleh direktur perusahaan tentang siapa yang 

membeli produk dengan rincian alamat, harga barang, jumlah 

pembelian, dan lain-lain. Supaya dapat dilakukan pencatatan 

oleh manajer dari Toko Tang’s Flour 

4. Setelah manajer dari Toko Tang’s Flour mendapatkan laporan 

dari pihak marketing, manajer akan melakukan pencatatan 

produk sesuai dengan detail yang telah diberikan oleh 

marketing dan membuatkan nota penjualan yang kemudian 

laporan ataupun nota tersebut diberitahukan kepada bagian 

operasional dan akunting 

5. Setelah manajer memberikan laporan kepada pihak akunting 

maupun operasional, akunting akan melakukan pembuatan 

jurnal harian untuk menghitung keuangan perusahaan dan 

operasional akan melakukan pengantaran produk sesuai dengan 

laporan yang telah dilakukan oleh manajer Toko Tang’s Flour, 

dan memberikan nota penjualan kepada pelanggan dengan 

jatuh tempo yang telah disepakati oleh pihak marketing dengan 

pelanggan 
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6. Setelah nota jatuh tempo bagian marketing akan melakukan 

penagihan keuangan dan setelah melakukan penagihan 

marketing akan memberikan hasil tagihan kepada bagian 

akunting dan akunting akan melakukan pencatatan sesuai 

dengan nota penjualan.   
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