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BAB  IV 

TINJAUAN UMUM TOKO GAYAKU KLATEN 

 

4.1 SEJARAH SINGKAT TOKO GAYAKU 

Toko Gayaku bergerak dalam bidang penjualan pakaian jadi. 

Didirikan pada tahun 2010 oleh Ibu. Cristyawati di Jl. Pedan-Delanggu km 

5, Juwiring, Klaten.  

Dalam waktu yang tidak terlalu lama, usaha ini mengalamai 

perkembangan yang baik. Maka pemilik memperbanyak usahanya yang 

awalnya hanya menjual beberapa jenis pakaian sekarang menjadi 

bermacam-macam jenis pakaian. Untuk meningkatkan usahanya beliau 

menambah modalnya, modal ini digunakan untuk membeli jenis pakaian 

yang sering update pada waktunya untuk mencukupi permintaan yang 

semakin meningkat. Beberapa produk yang dijual pada Toko Gayaku adalah 

baju, celana, kaos, dress, perlengkapan shalat, perlengkapan mandi, 

perlengkapan tidur dan masih banyak lagi.  

Proses pembayaran pada Toko Gayaku dapat dilakukan secara kredit 

dengan syarat tertentu. Hal ini tentunya dapat memberikan kesempatan 

kepada Pelanggan yang mempunyai uang terbatas untuk tetap membeli 

pakaian karena proses pembayaranya dapat dilakukan secara berangsur. 
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4.2 STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi adalah susunan yang sistematis untuk 

mempermudah alur hubungan kerja yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Masing-masing bagian mempunyai 

tugas dan tanggung  jawab tersendiri. 

 

 

 

 

 

 

Beberapa tugas karyawan Toko Gayaku adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan 

Pimpinan sekaligus pemilik bertugas mengelola dan memanajemen 

segala kegiatan yang berlangsung pada Toko Gayaku. Pimpinan juga 

bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan Toko Gayaku. 

2. Bagian penjualan  

Bagian penjualan atau kasir bertugas terhadap operasioanl dan 

manajemen dari kegiatan transaksi penjualan dan memberikan laporan 

penjualan yang ditujukan kepada pimpinan. 

3. Bagian Pembelian 

Bagian pembelian bertugas terhadap operasional dan manajemen dari 

kegiatan transaksi pembelian dan memberikan laporan pembelian yang 

ditujukan kepada pimpinan. 

PIMPINAN 

BAGIAN 

PENJUALAN 

BAGIAN 

GUDANG 

BAGIAN 

PEMBELIAN 

Gambar 1 Struktur organisasi pada Toko Gayaku 
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4. Bagian gudang 

Bagian gudang bertugas mencatat dan mengawasi semua keluar 

masuknya barang di gudang, pengadaan persediaan barang di gudang. 

 

4.3 ATURAN BISNIS 

4.3.1 Proses pengajuan kredit 

Pelanggan mengajukan permohonan kredit kepada Bagian Penjualan. 

Bagian Penjualan memberi form persyaratan kredit dan form data 

pelanggan. Pelanggan mengisi identitas diri pada form pelanggan 

kemudian menyerahkan form persyaratan kredit dan form pelanggan 

beserta foto kopi KTP dan  menunjukkan KTP asli kepada Bagian 

Penjualan. Pihak Toko Gayaku berhak menolak permohonan kredit 

Pelanggan jika tidak memenuhi syarat pengajuan kredit, yaitu : 

1. Pengajuan kredit hanya boleh dilakukan jika pelanggan 

melakukan transaksi minimal Rp. 500, 000. 

2. Pemohon bersedia membayar uang muka minimal adalah 50% 

dari total harga transaksi yang dilakukan. 

4.3.2 Angsuran 

Pelanggan dapat memilih jumlah angsuran dengan batasan lama 

angsuran maksimal adalah 1 tahun atau 12 kali angsuran. Angsuran 

biasanya dibayarkan 1 bulan setelah transaksi dan Pelanggan diberi 

kelonggaran waktu 3 hari setelah tanggal yang ditentukan selebihnya 

merupakan keterlambatan.  
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4.3.3 Bunga 

Bunga yang ditetapkan yaitu bunga tetap (flat) sebesar 2% per 

angsuran dari pokok pinjaman. Angsuran dihitung dengan perhitungan 

= Angsuran pokok + biaya bunga+denda. 

4.3.4 Aturan Denda 

Pihak Toko Gayaku memberi kelonggaran waktu 3 hari dari tanggal 

jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pelanggan belum 

melakukan angsuran maka akan dikenakan denda 5% dari pokok 

angsuran dihitung dari jatuh tempo. 

4.3.5 Aturan Penagihan 

Jika sampai 2 bulan Pelanggan belum juga melakukan angsuran, pihak 

Toko Gayaku akan menarik hak kredit Pelanggan dan memungkinkan 

untuk mengambil barang yang dibeli. Berhubung dengan penarikan 

tersebut pihak Toko Gayaku tidak akan mengembalikan uang yang 

sudah dibayar  karena semua itu sudah menjadi perjanjian 

permohonan kredit diatas. 

4.3.6 Aturan Pelunasan 

Sangat memungkinkan Pelanggan akan melunasi hutang ditengah-

tengah lama kredit yang telah ditentukan, biasanya untuk pelunasan 

ditengah-tengah dengan perhitungan sebagai berikut : 

(besar angsuran pokok x kurangnya lama kredit) + bunga. Bunga yang 

dikenakan bagi pelunasan ditengah-tengah adalah bunga per angsuran, 

baru setelah administrasi selesai pihak Toko Gayaku memberikan nota 

lunas. 
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4.4 STUDY KASUS 

Contoh soal 1 

Wahyono membeli 4 pasang baju pada tanggal 1 Juli 2013 di Toko Gayaku 

dengan total harga sebesar Rp. 1.200.000. Beliau mengambil jangka waktu 

kredit 6 bulan. Berapa jumlah angsuran yang harus dibayar Wahyono setiap 

bulan dan jumlah denda yang dibayarkan apabila mengalami keterlambatan 

pembayaran angsuran ? 

Syarat – syaratnya adalah : 

1. Uang muka 50% dari harga pokok 

2. Bunga angsuran sebesar 2% perbulan dari hutang pokok 

3. Denda angsuran sebesar 5% dari jumlah angsuran 

Penyelesaian : 

Berikut ini adalah contoh perhitunganya : 

Harga total   : Rp. 1.200.000 

Uang muka  : Rp.    600.000 - 

Sisa hutang  : Rp.     600.000 

Perhitungan angsuran pokok dan bunga: 

Angsuran pokok : Rp. 600.000 / 6 = Rp. 100.000 

Angsuran bunga : Rp. 600.000 * 2/100 = Rp 12.000 

Jadi, jumlah yang harus dibayarkan Wahyono setiap bulan adalah Rp. 

112.000. Denda akan dijatuhkan apabila pembayaran melebihi jatuh tempo 

angsuran. 
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Misalnya : 

Bulan Agustus Wahyono harus membayar angsuran pada tanggal 1 Agustus 

2013, tetapi beliau membayar pada 1 Setember 2013. Maka beliau harus 

membayar denda sebagai berikut. 

Denda   : 0,05 * Rp. 100.000 * 1 

         : Rp. 5.000 

Jadi Wahyono membayar pada bulan yang terlambat itu sebesar  

Rp. 112.000 + Rp. 5.000 = Rp. 117.000 

 

Contoh soal 2 

Masih melanjutkan contoh soal 1. Analogi soal nomer 2 Wahyono sudah 

membayar angsuran sebanyak 3 kali. Wahyono mempunyai uang lebih dan 

ingin melunasi angsuran kredit pakaian yaitu angsuran ke 4 sampai 6. 

Berapa jumlah yang harus dibayarkan Wahyono kepada Toko Gayaku? 

Penyelesaian : 

Hutang pokok  : Rp. 600.000 

Angsuran pokok  : Rp. 100.000 

Angsuran bunga  : Rp.   12.000 

Jumlah yang sudah dibayar : 3 x Rp. 100.000 

    : Rp. 300.000 

Sisa hutang harus dibayar : Rp. 600.000 – Rp. 300.000 

    : Rp. 300.000 

Jumlah harus dibayar : 

Sisa Hutang   : Rp. 300.000 

Angsuran bunga  : Rp.   12.000 + 
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Jumlah pelunasan  : Rp. 312.000 

Jumlah pelunasan angsuran yang harus dibayarkan Wahyono sebesar Rp. 

312.000 . 

 

Laporan transaksi yang dilakukan Wahyono 

Table 1 Laporan transaksi studi kasus 

Ang 

suran 

Jatuh 

tempo 
Tgl Bayar Denda 

Angsuran 

pokok / 

bulan 

Angsuran 

bunga / 

bulan 

Bayar 
Sisa 

Hutang 

 - 1/07/2013 - - - - 1.200.000 

 - 1/07/2013 - - - 600.000    600.000 

1 1/08/2013 1/09/2013 5000 100.000 12.000 117.000 500.000 

2 1/09/2013 1/09/2013 0 100.000 12.000 112.000 400.000 

3 1/10/2013 1/10/2013 0 100.000 12.000 112.000 300.000 

4 1/11/2013 1/11/2013 0 100.000 12.000 312.000 0 

 


