
BAB II 

GAMBARAN UMUM TOKO FOTOCOPY TRIBERSA 

A. Sejarah Singkat Toko Fotocopy Tribersa 

Toko fotocopy Tribersa merupakan salah satu percetakan yang beralamatkan Jl. Air 

Dingin No. 29 Kelurahan Air Dingin Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Didirikan oleh 

Ilham Khaliq pada tanggal 9 September 2012. Toko Fotocopy Tribersa ini tidak hanya 

menerima jasa percetakan tetapi menyediakan berbagai jenis ATK, rental komputer 

hingga keperluan lain nya.  

Letak Toko Fotocopy Tribersa sangat strategis berada tidak jauh dari kampus 

Universitas Islam Riau. Karena letak nya yang tidak jauh dari kampus tersebut, 

mahasiswa selalu datang ke toko ini. Toko Fotocopy Tribersa menyediakan jasa jilid 

skripsi yang dapat mempermudah mahasiswa. 

B. Struktur Organisasi pada Toko Fotocopy Tribersa 

Pengertian organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang 

untuk bekerjasama, terkendali dan terpimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya 

memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara atau metode, 

material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat 

untuk mencapai tujuan tertentu melaui sumber daya secara sistematis dan rasional yang 

terkendali dan adanya pemimpin organisasiyang akan mempin operasional dengan 

terencana. 



Organisasi menurut Chester I. Bernard merupakan suatu sistem aktivitas kerja 

sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Organisasi dibutuhkan oleh setiap manusia yang memiliki kepentingan dan juga 

tujuan yang sama, sebagai tempat atau badan dimana mereka saling berusaha untuk 

mewujudkan tujuan tersebut. Hal tersebut yang menjadi sebab adanya tujuan dari 

diadakannya sebuah organisasi yang kemudian bisa dikembangkan menjadi stuktur 

organisasi. 

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-

bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam 

organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik 

maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan 

berpengaruh juga kepada organisasi tersebut. 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian 

manapun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara 

jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya 

dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur 

organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antar wewenang siapa 

melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggung 

jawaban apa yang akan dikerjakan. 

 



Gambar 1. Struktur Organisasi Pada Toko Fotocopy Tribersa 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Dengan memperhatikan gambar struktur organisasi diatas, maka penulis akan 

menjelaskan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota sebagai berikut: 

Deskripsi Jabatan 

 Adapun pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing 

jabatan adalah: 

1. Pimpinan 

- Memiliki fungsi mengawasi, mengendalikan dan menyalurkan perilaku 

anggota yang dipimpin 

- Penanggung jawab dari usaha toko tersebut 

2. Tugas Karyawan 

- Membantu memilihkan barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

konsumen 

- Menjaga kebersihan area toko 

Pimpinan 

Ilham Khaliq 

Karyawan Karyawan 



C. Aktivitas Operasional 

 Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dari seluruh fungsi-fungsi yang ada pada 

sebuah perusahaan agar dapat terlaksananya rencana-rencana strategis untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Mulai dari pengaturan sumber daya manusia, kegiatan administrasi, 

pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan lain sebagainya merupkan contoh 

kegiatan operasional perusahaan yang dilaksanakan setiap hari. 

 Toko Fotocopy Tribersa merupakan jenis usaha yang bergerak dibidang 

percetakan. Selain itu Toko Fotocopy Tribersa menjual berbagai jenis ATK, menerima 

jasa rental komputer, print, dan jilid skripsi. Untuk jenis perlengkapan ATK, Toko 

Fotocopy Tribersa membelinya secara tunai. 

 


