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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Blessed Butik merupakan suatu UMKM yang bergerak di bidang pakaian 

khusus wanita. Menurut pemilik pada saat ini menjual pakaian mempunyai 

peluang yang sangat besar, dikarenakan daya beli wanita lebih besar dibandingkan 

pria. Awal didirikannya Blessed ini pemilik hanya menjual lewat sosial media 

namun tidak secara luas hanya secara mouth to mouth. Seiring waktu berjalan 

pesaing di bidang pakaian wanita ini semakin banyak sehingga membuat pemilik 

berfikir untuk membuka toko fisik agar mempermudah konsumen untuk melihat 

langsung produk yang dijual. Toko fisik dibuka oleh pemilik pada tahun 2017 

dimana Batam City Square (BCS) lantai 2 Blok C, No.6 dimana mall tersebut 

banyak dikunjungi masyarakat Batam ataupun warga negara asing. Dimana 

UMKM ini didirikan ole Ibu Feny yang memiliki omzet perbulannya sekitar Rp 

10.000.000. 

 

3.2 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi sangatlah penting bagi perusahaan. Dimana struktur 

organisasi mencakup tugas, alur pekerjan, hubungan antar penjabat, dan alur 

komunikasi dalam sebuah pekerjaan. Struktur organisasi dalam Blessed Butik 

yaitu sturktur organisasi fungsional dimana mancakup pemilik dan 1 

karyawannya. Berikut stuktur organisasi dalam Blessed Butik, yaitu : 
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Gambar 3.1 Struktur Organisasi pada Blessed Boutiuqe Sumber: Blessed Butik 

(2020) 

Dibawah ini merupakan tanggung jawab dari masing – masing posisi yang 

terdapat pada struktur organisasi Blessed Butik adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik (1 orang) 

Pemilik merupakan peran penting dalam berdirinya sebuah usaha. Dimana 

pemilik yang menyusun, mengimplementasikan strategi bisnis untuk 

meningkatkan penjualan. Selain itu pemilik juga menyediakan modal usaha 

baik dana ataupun material dan juga seseorang yang menggambil keputusan 

akhir. 

2. Admin (1 orang) 

Admin adalah orang yang membantu dalam pengecekkan stok produk yang 

ada, kemudian membalas pesan konsumen dari whatsapp, line maupun 

instagram. Selain itu admin juga merekap pesanan konsumen dan dilaporkan 

kepada karyawan dan pemilik.  

3. Karyawan (1 orang) 

Karyawan adalah orang yang bertugas dalam menjaga toko dan bertatap muka 

secara langsung dengan konsumen untuk menawarkan produk yang 

ditawarkan. Kemudian karyawan juga membantu dalam proses pembungkusan 

produk.  

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan  

Kegiatan utama dari blessed Butik ini adalah menjual pakaian khusus wanita 

dari berbagai jenis model dan bahan yang berbeda. Biasanya konsumen yang 

datang langsung ke toko melihat secara langsung pakaian fisik agar dapat dicoba 

langsung. Blessed Butik biasanya memasuki pakaian baru dalam sebulan 2 hingga 

3 kali, dengan berbagai model agar konsumen yang datang melihat ataupun 

pelanggan tidak merasa bosan dengana pkaian yang model nya itu saja.  

Harga pakaian yangditawarkan di toko blessed ini mulai kisaran harga dari Rp 

120.000 hingga Rp 340.000 tergantung dari model pakaian yang ada. Setelah 

konsumen melihat dan cocok dengan pkaian yang dipilih mereka dapat 
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bernegeosiasi harga dengan penjual jika cocok konsumen langsung melakukan 

pembayaraan.  

 

3.4 Sistem Yang Diimplementasikan Perusahaan 

Sistem yang diimplementasikan oleh blessed hanya menggunkan pembayaran 

secara cash ataupun menggunakan aplikasi Link Aja. Blessed Butik sendiri belum 

mencapai promosi secara maksimal, kegiatan dalam blessed hanya dilakukan 

secara manual dari pembukuan hingga merekap sisa stok yang ada. Toko Blessed 

mempunyai instagram dan yang mengikuti sekitar 330 pengikut, namun instagram 

ini sangat jarang aktif dan hanya ada beberapa foto saja karena kurang nya 

pengetahuan pemilik mengenai promosi melalui sosial media. Pemilik toko 

blessed sendiri sudah pernah ikut serta dalam bazar untuk memperkenalkan toko 

blessed di masyarakat kota batam secara luas. 
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