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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TOKO WIJAYA SUKOHARJO 

 

4.1. SEJARAH BERDIRINYA TOKO WIJAYA SUKOHARJO 

Toko WIJAYA Sukoharjo didirikan oleh Bp. Suyadi Jaya Sumarta 

pada tahun 1963, yang kemudian sampai sekarang dipimpin oleh Bp. 

Sukamta selaku anaknya. 

Bp. Suyadi Jaya Sumarta mulanya membuka warung kelontong 

didepan rumah mereka. Selain itu, mereka menjadi agen buku dari berbagai 

Toko Buku. Di depan warung, ia memajang papan bertuliskan Toko 

WIJAYA. Tahun-tahun berikutnya, penjualan buku semakin melonjak, 

selain itu Toko WIJAYA Sukoharjo merupakan toko buku yang pertama 

kali berdiri di Sukoharjo kota. 

Untuk memajukan usaha, Bp. Suyadi Jaya Sumarta dibantu Bp. 

Sukamta, anak pertama beliau. Kegiatan produksi dilakukan Di Jl. Pemuda 

No. 18 Sukoharjo, yang hingga kini menjadi pusat pengendalian bisnis Toko 

WIJAYA Sukoharjo. Pada tahun 1975, usaha toko bukunya semakin 

berkembang, untuk itu beliau membuka cabang Toko Wijaya di komplek 

Pasar Sukoharjo yang bertempat di Jl. Raya Sukoharjo (Kios Pasar 

Sukoharjo No. 15). 

Toko WIJAYA Sukoharjo menjual berbagai macam buku, 

diantaranya yang jadi best-seller adalah himpunan pengetahuan umum, 

himpunan pengetahuan alam, sari bumi Indonesia, dan intisari bahasa 

Indonesia. Cara memasarkan produknya sungguh sederhana, yakni dengan 



21 

 

 

 

berjualan seperti layaknya para penjual yang sedang berjualan di toko. 

Tahun-tahun berikutnya pemasaran produknya menggunakan strategi, yaitu 

mendekati beberapa pengajar di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk 

menjalin kerjasama dalam peningkatan pengetahuan bagi pelajar. 

Kemajuan pesat terus dialami Toko WIJAYA Sukoharjo namun 

ditengah gelimang sukses, Bp. Suyadi Jaya Sumarta meninggal. kendali 

bisnis sepenuhnya beralih ketangan Bp. Sukamta. Dengan gigih beliau 

mengelola Toko WIJAYA Sukoharjo sampai sekarang. 

Toko WIJAYA Sukoharjo sudah menerapkan teknologi informasi 

dengan menggunakan komputer pada bagian gudang dan kasir,  namun 

komputer tersebut hanya sebagai alat bantu dalam pencatatan data-data yang 

terkait dengan Toko WIJAYA Sukoharjo dan pembuatan laporan yang 

dilakukan secara manual. 

 

4.2. LOKASI PERUSAHAAN 

Penempatan lokasi perusahaan haruslah diperhitungkan terlebih 

dahulu secara matang dan teliti, karena pemilihan lokasi sangatlah 

mendukung dan berpengaruh terhadap operasi perusahaan dan di dalam 

merealisasikan tujuan perusahaan yang didirikan. 

Untuk menjalankan usahanya maka Toko WIJAYA Sukoharjo 

memilih tempat yang strategis sehingga dapat dijangkau lebih mudah oleh 

konsumen. Toko tersebut beralamat di Jl. Raya Sukoharjo (Kios Pasar 

Sukoharjo No. 15). 
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4.3. SARANA DAN PRASARANA 

Sarana dan prasarana Toko WIJAYA Sukoharjo cukup baik dengan 

terjaganya kebersihan serta tertata rapinya buku-buku yang diperjual-

belikan pada toko tersebut. Adanya satu komputer yang berada pada bagian 

gudang dan satu komputer yang berada pada bagian kasir sebagai alat bantu 

dalam pencatatan data operasional Toko WIJAYA Sukoharjo. 

 

4.4. JENIS DAN JUMLAH TENAGA TOKO WIJAYA SUKOHARJO 

Jenis dan jumlah tenaga yang ada di Toko WIJAYA Sukoharjo 

sebanyak 8 pegawai, antara lain:  

a. Pimpinan  : 1 

b. Administrasi   : 1 

c. Kasir   : 1 

d. Pramuniaga  : 3 

e. Gudang  : 2 

 

4.5. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur organisasi merupakan susunan yang sistematis untuk 

mempermudah alur hubungan kerja yang baik dandapat dipertanggung 

jawabkan. Adapun struktur organisasi Toko WIJAYA Sukoharjo sebagai 

berikut : 

 

 

Gambar 2. Stuktur Organisasi Toko WIJAYA Sukoharjo 

Pimpinan 

Kasir Pramuniaga Gudang Administras

i 
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TUGAS PEGAWAI MASING-MASING BAGIAN 

1. Pimpinan 

a. Bertindak sebagai pimpinan cabang perusahaan dan bertanggung 

jawab atas maju mundurnya perusahaan serta terhadap kegiatan 

perusahaan. 

b. Menentukan segala kebijaksanaan perusahaan. 

c. Mempunyai wewenang didalam pengambilan keputusan terhadap 

pelanggan atau pembeli yang akan membeli buku. 

d. Mengangkat dan memberhentikan karyawan. 

2. Administrasi 

a. Menyusun data administrasi dan menyelenggarakan hal-hal lain 

berhubungan dengan administrasi. 

b. Melakukan pencatatan semua transaksi yang terjadi di perusahaan. 

c. Melakukan semua penerimaan dan pengeluaran uang perusahaan 

serta laporannya. 

d. Membayar gaji dan upah karyawan. 

3. Kasir  

a. Bertanggung jawab terhadap keluar masuknya uang. 

b. Mencatat pembayaran transaksi pembelian, penjualan, retur 

pembelian dan retur penjualan. 

c. Mencatat keluar masuknya uang dalam buku kas. 

4. Gudang 

a. Menerima dan mengeluarkan buku. 

b. Mengawasi dan mencatat keluar masuknya buku. 
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c. Merawat dan menjaga buku. 

d. Melaporkan data buku yang ada di gudang. 

5. Pramuniaga 

a. Melayani keperluan calon penjual dan pembeli. 

b. Membuat transaksi penjualan dan pembelian. 

 

4.6. PROSEDUR DAN ATURAN BISNIS TOKO BUKU WIJAYA 

SUKOHARJO 

Prosedur dan aturan bisnis yang ada dalam Komputerisasi Sistem 

Penjualan Secara Multiuser pada Toko WIJAYA Sukoharjo terdiri  dari :  

4.6.1. Pembelian 

4.6.2. Penjualan 

4.6.3. Retur Pembelian 

4.6.4. Retur Penjualan 

Dibawah  ini akan dijelaskan  lebih  rinci  tentang  seluruh prosedur 

dan aturan bisnis yang ada dalam Komputerisasi Sistem Penjualan Secara 

Multiuser pada Toko WIJAYA Sukoharjo. 

 

4.6.1. PEMBELIAN 

Kegiatan pembelian dilakukan dengan cara membeli buku ke suplier 

yang bersangkutan oleh bagian gudang dengan membuat daftar order 

buku yang telah disetujui oleh bagian administrasi. Hal ini terjadi 
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berdasarkan jumlah stok buku yang telah mencapai atau mendekati 

jumlah limit buku yang tersedia pada Toko WIJAYA Sukoharjo. 

 

4.6.2. PENJUALAN 

Kegiatan yang paling berperan penting dalam usaha perusahaan 

adalah penjualan kepada konsumen. Penjualan dilakukan dengan 

cara konsumen datang langsung ke Toko WIJAYA Sukoharjo. 

Konsumen wajib membayar buku yang telah dibeli di bagian kasir. 

 

4.6.3. RETUR PEMBELIAN 

Retur pembelian bisa terjadi karena buku yang dibeli tidak sesuai 

atau rusak sehingga buku tersebut akan diganti dengan buku baru 

yang disertai nota pembelian sebagai bukti. Batas waktu retur 

pembelian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara 

suplier dengan Toko WIJAYA Sukoharjo, jika melebihi batas waktu 

retur pembelian maka buku yang rusak atau tidak sesuai sudah tidak 

dapat diretur dan akan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh 

Toko WIJAYA Sukoharjo. 

 

4.6.4. RETUR PENJUALAN 

Retur penjualan bisa terjadi karena buku yang dijual oleh Toko 

WIJAYA Sukoharjo kepada konsumen karena buku yang dijual 

tidak sesuai atau rusak sehingga buku tersebut akan diganti dengan 
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buku baru yang disertai nota penjualan sebagai bukti. Batas waktu 

retur penjualan sesuai dengan ketentuan dari Toko WIJAYA 

Sukoharjo yaitu selama dua hari terhitung setelah terjadinya 

transaksi penjualan, dengan menunjukkan nota penjualan kepada 

bagian kasir dan selama buku masih utuh. Jika melebihi batas waktu 

retur penjualan maka buku yang rusak atau tidak sesuai sudah tidak 

dapat diretur dan akan menjadi resiko yang harus ditanggung oleh 

konsumen. 


