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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1  TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

Sekar Cellular didirikan pada tanggal 23 Januari 2002. Awal 

berdirinya Sekar Cellular adalah mengikuti kemajuan zaman yang terus 

berkembang. Di masa itu counter handphone masih jarang sekali ada di 

wilayah bekonang, tidak seperti sekarang ini, konter handphone sangat 

banyak sekali. Setelah menimbang dari pendapat atau masukan maka 

jadilah sebuah counter handphone dengan nama Sekar Cellular. Nama ini 

adalah mengganti nama sebelumnya yang di pakai untuk konter 

handphone Bengawan Cellular. Maka untuk sekarang nama perusahaan ini 

adalah Sekar 99 Cellular. 

 

4.2      LOKASI PERUSAHAAN  

Sekar Cellular berlokasi di Jl. Gajah Mada No. 28 Bekonang, 

Selatan pasar bekonang +300m, Mojolaban, Sukoharjo. Dilihat dari segi 

social ekonomi, keberadaan Sekar Cellular sangat berdampak positif bagi 

masyarakat disekitar perusahaan tesebut, karena dengan keberadaan 

perusahaan tersebut memberi masyarakat sekitar untuk mendapatkan 

pelayanan tentang masalah handphone. 
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4.3  BIDANG PRODUKSI 

Sekar Cellular bergerak di bidang Teknologi Handphone. Misi 

Sekar Cellular adalah memberikan pelayanan, kemudahan dalam bidang 

handphone. Produksi disini adalah melayani para pelanggan dengan 

menawarkan jasa dan penjualan barang. Saat ini Sekar Cellular 

mempunyai seorang ahli handphone, sehingga kinerja pada perusahaan ini 

dapat berjalan lancar. Selain itu rekan kerja dapat di golongkan Untuk 

bagian aplikasi handphone 1 orang, untuk bagian penjualan 1 orang 

sedangkan untuk bagian servis handphone 1 orang. Sekar Cellular 

menawarkan kepada pelanggan suatu barang dan jasa dengan kwalitas 

tinggi sesuai standard kwalitas yang diminta dengan harga bersaing. 

Pada dasarnya Sekar Cellular memiliki kemampuan untuk bergerak 

dalam bidang lain yang menyangkut handphone. Seperti menawarkan jasa 

pembelajaran untuk servis handphone, servis handphone dan 

mengaplikasikan handphone. 
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4.4 STRUKTUR ORGANISASI SEKAR CELLULAR 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4.1 Struktur Organisasi Sekar Cellular 

Keterangan : 

1. Bagian Penjualan  

 Accessories 

 Penjualan 

 Promosi 

2.  Bagian Servis 

 Servis Handphone 

 Aplikasi 

 Maintenance 

3.  Bagian Keuangan 

 Pencatatan Transaksi Penjualan 

 Pencatatan Jasa Servis 

 Pembuatan Laporan – Laporan Penjualan 

 :

Pemilik 

Bagian Servis Bagian Penjualan 

Bag. Keuangan 
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4.5 ATURAN BISNIS 

A. Pengelola Perusahaan 

4.4.1 Pemilik 

Tugas Pemilik adalah : 

1. Melaksanakan fungsi sebagai pimpinan dan menjalin 

hubungan dengan pihak extern. 

2. Melakukan pengawasan terhadap perusahaan. 

3. Memberikan nasihat atau masukan kepada karyawan. 

4.4.2 Bagian Penjualan  

Tugas Bagian Penjualan adalah : 

1. Melayani customer dalam menginginkan sesuatu 

2. Menjual barang yang telah di sepakati harganya. 

  4.4.3  Bagian Servis 

Tugas Bagian Servis adalah : 

1. Melayani Customer dalam Pengaplikasian Handphone, 

Cetak foto dan pengechekan handphone. 

2. Menjalankan kegiatan khusus pada bagian servis handphone 

4.4.4 Bagian Keuangan 

Tugas Bagian Keuangan adalah : 

1. Mencatat semua transaksi yang ada. 

2. Membuat laporan keuangan. 
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Jumlah tenaga kerja pada Sekar Cellular 3 orang meliputi pemilik. 

Pemilik juga memegang peranan bag. Keuangan. 

 

Jam Kerja Dan Waktu Kerja 

Pada Sekar Cellular 

Hari Jam masuk Istirahat Jam pulang 

Senin-Kamis 08.00 12.00-13.00 20.00 

Jumat 13.00 - 20.00 

Sabtu 08.00 12.00-13.00 18.00 

 

 B.  Aturan Penjualan 

1. Pembelian seluruh barang bebas untuk semua orang tidak 

terkecuali pemilik ataupun karyawan. Dan untuk pengelola, 

harganya berbeda dengan harga jual kepada customer. 

2. Pembelian Handphone baru boleh di kredit setelah memenuhi 

persyaratan tertentu ( hanya untuk kalangan sendiri atau kerabat ) 

3. Barang yang sudah di beli tidak dapat di tukar / di kembalikan 

kecuali sudah dalam perjanjian. 

4. Sekar Cellular tidak bertanggung jawab atas isi handphone 

customer. 

5. Sekar cellular memberikan keringanan untuk kerabat yang di kenal 

untuk pembelian barang dengan cara tempo. 

6. Mengenai hal-hal lain yang tidak tertulis dalam aturan penjualan 

ini, bisa negosiasi dengan pihak sekar cellular. 


