BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Usaha
Adi Ponsel Pekanbaru merupakan salah satu konter atau toko penjualan
handphone dan kartu seluler dengan berbagai merek. Usaha ini berdiri pada
tahun2013 dengan nama pemilik Marhadinata. Adi Ponsel juga melayani servis
handphone serta penjualan akesoris handphone. Dalam perkembangan usaha ini
tentu saja tidak terlepas dari segi persaingan yang terjadi antar sesama usaha
lainnya yang memproduksi produk yang sama. Situasi persaingan yang ketat dan
harus dihadapi oleh usaha Adi Ponsel Pekanbaru dalam melawan para
kompetitornya. Hal ini mendorong pihak manajemen perusahaan untuk selalu
meningkatkan kemampuan kreatif dan disertai dengan penerapan strategi
pemasaran lebih tepat yang sesuai dengan perkembangan situasi kompetisi yang
terjadi di dalam usaha penjualan handphone dan kartu seluler ini.
4.2. Struktur Organisasi Adi Ponsel Pekanbaru
Suatu perusahaan selayaknya memiliki koordinasi dan garis perintah yang
jelas. Untuk mempermudah koordinasi tersebut dibutuhkan suatu struktur
organisasi yang dapat dipahami setiap karyawan, karena hal ini dapat menjamin
kelancaran pelaksaan kegiatan-kegiatan perusahaan. Didalam kegiatan suatu
perusahaan baik itu perusahaan komersil maupun non komersil, diperlukan

adanya kerjasama dan jalur komunikasi di antara para anggota dalam mencapai
tujuan yang telah digariskan terlebih dahulu.
Kerjasama itu meliputi tugas-tugas yang telah ditetapkan sebelumnya dan
dalam pelaksanaannya perlu adanva suatu garis ketetapan yang mengatur segala
aktivitas tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Untuk itu perlu adanya suatu
wadah yang mengatur hubungan dan kerjasama diantara sesama anggota
perusahaan yang disebut organisasi. Jadi organisasi adalah alat yang saling
menghubungkan satuan-satuan kerja yang memberikan kepada mereka orangorang yang ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat
diorganisasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan yang menjangkau
dari puncak sampai ke bawah dari seluruh badan usaha.
Perusahaan sebagai suatu organisasi memiliki beberapa tujuan yang harus
dicapai agar perusahaan tersebut dapat terus hidup. Dalam rangka mencapai
tujuan yang telah ditetapkan dan aktivitas perusahaan berjalan dengan tingkat
efektivitas dan efisiensi yang tinggi, maka perlu disusun struktur organisasi
perusahaan. Dalam organisasi itulah kelompok kerja tersebut dikelola untuk
bekerjasama mencapai tujuan tertentu dengan pengalokasian kerja yang sesuai.
Dalam organisasi pimpinan lebih mudah menilai dan mengawasi prestasi
karyawan yang dipimpinnya. Perencanaan struktur organisasi sangat penting
artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan adanya struktur organisasi yang
jelas akan dapat memberikan batasan-batasan dari tugas, wewenang dan tanggung
jawab seseorang sebagai anggota organisasi.

Hal ini dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam melaksanakan
suatu pekerjaan yang disebabkan oleh kebingungan dan ketidak tentuan tentang
pemberian tugas serta untuk memudahkan mengadakan jaringan komunikasi
pengambilan keputusan yang akan mendukung sasaran pencapaian tujuan.
Struktur organisasi hendaknya juga mudah dirubah untuk disesuaikan
dengan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa mengurangi kelancaran aktivitas
yang sedang berlangsung. Perubahan-perubahan yang mungkin dihadapi oleh
perusahaan misalnya perluasan daerah pemasaran, peralatan bara, tuntutan
masyarakat dan lingkungan, misalnya perluasan daerah pemasaran, peralatan baru,
tuntutan masyarakat dan lingkungan. Tuntutan masyarakat dan lingkungan
misalnya perubahan selera terhadap produksi pabrik, perubahan ekonomi, serta
perabahan teknologi.
Bentuk organisasi yang baik akan sangat tergantung pada situasi dan
kondisi dari tiap-tiap perusahaan dan juga pada tujuan yang hendak dicapai. Hal
ini disebabkan karena bentuk organisasi antara satu perusahaan dengan
perusahaan lainnya adalah berbeda-beda. Bentuk dan struktur organisasi yang
digunakan oleh suatu perusahaan akan mendukung tujuan yang hendak dicapai.
Sebagaimana diketahui bahwa setiap perusahaan dalam mencapai tujuannya
tidaklah dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pimpinan perusahaan atau pemilik
perusahaam, melainkan dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang
terdapat dalam perusahaan dimana masing-masing anggota organisasi tersebut
bekerjasama dibidang masing-masing sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh
perusahaan.

Adapun struktur organisasi pada Adi Ponsel Pekanbaru adalah struktur
organisasi fungsional, yaitu bentuk organisasi dimana bawahan mendapat perintah
dari pimpinan dan masing-masing menguasai suatu keahlian tertentu serta
bertanggung jawab dan mempunyai wewenang sepenuhnya atas bidangnya
masing-masing. Untuk jelasnya penulis gambarkan struktur organisasi divisi
operasional pemasaran Adi Ponsel Pekanbaru, dimana counter menjadi
bagiannya:
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Sumber : Adi Ponsel Pekanbaru
Adapun aktivitas pada Adi Ponsel Pekanbaru yaitu :
a. Penjualan berbagai merek Handphone baru dan second
b. Penjualan berbagai macam kartu seluler
c. Penjualan aksesoris Handphone
d. Servise Handphone

Bagian Kasir

