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BAB IV 

TINJAUAN UMUM TOKO 

 

4.1. SEJARAH  SINGKAT TOKO GUNAWAN TROPHY SOLO 

Toko Gunawan Trophy Solo berlokasi di Jalan Brigjen Sudiarto 

191 Kaliwingko Solo. Berdiri pada tahun 1999 dan dipimpin oleh Bapak 

Gunawan sebagai manajer utama dari Toko Gunawan Trophy. 

Toko Gunawan Trophy bergerak dalam bidang properti dimana 

mendapat pesanan dari instansi seperti sekolah, event organizer, instansi dan 

perorangan. Usaha yang dipimpin oleh Bapak Tjatur Gunawan Wibisono 

semakin maju dan berkembang pesat setelah tahun 2003 mencoba 

mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi. 

Perkembangan usaha tentunya diikuti dengan berbagai dampak 

positif maupun negatif, dampak positif yang tampak adalah banyaknya 

pelanggan yang memesan sehingga penghasilan dan pendapatan semakin 

meningkat, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang memerlukan 

pekerjaan. Dampak negatif dari Toko Gunawan Trophy adalah terdapat 

banyak saingan dengan toko-toko dan perusahaan lain di sekitarnya. 

Adapun sistem pemesanan dan penjualan masih menggunakan 

sistem manual, yaitu hanya dengan mencatat jenis pesanan di buku pesanan 

dan daftar penjualan di buku penjualan yang tentunya masih banyak 

ditemukan kesalahan pada perhitungan penjualan.  

Agar usaha lebih berkembang dan mempermudah kinerja dari 

perusahaan penulis berniat untuk membuat suatu sistem baru yang lebih 
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mempermudah dan mengefisiensikan kerja dengan fasilitas multiuser. Agar 

setiap bagian dapat bekerja sesuai bidangnya. 

Dengan fasilitas Microsoft visual basic 6.0 sebagai bahasa 

pemograman dan Microsoft SQL Server 2000 sebagai database akan 

memudahkan penulis dalam pembuatan aplikasi pemesanan dan penjualan 

berbasis multiuser pada Toko Gunawan Trophy Solo. 

  

4.2. STRUKTUR ORGANISASI 

 Struktur organisasi adalah susunan yang sistematis untuk 

mempermudah alur hubungan kerja yang baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari 

masing-masing mempunyai personil secara intern dan dengan mempunyai 

tugas serta tanggungjawab masing-masing. Organisasi merupakan suatu 

proses penetapan dari pembagian tugas dan tanggungjawab serta wewenang 

dan penetapan hubungan antara unsur-unsur organisasinya, pembagian 

tugas, wewenang dan tanggungjawab, sistem koordinasi dan komunikasinya. 

Dengan demikian organisasi dapat dipandang sebagai tujuannya. 

Adapun struktur organisasi yang ada pada Toko Gunawan Trophy 

Solo tampak pada skema berikut : 
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  Gambar 2. Struktur Organisasi Toko Gunawan Trophy 

 

Keterangan gambar : 

1. Manager / Pimpinan Toko 

Pimpinan sebagai penanggungjawab yang bertugas mengatur, 

melaksanakan dan mengawasi administrasi, keuangan, penjualan barang 

dagangan, persediaan barang dan bidang umum, serta mengusahakan 

agar toko yang dipimpinnya dapat memberikan hasil yang semaksimal 

mungkin sesuai dengan rencana kerja yaitu dengan meningkatkan omset, 

mengefisienkan biaya yang digunakan. Dan Pimpinan juga mempunyai 

wewenang mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak ketiga dan 

berhak merekrut atau memberhentikan karyawan. 
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2. Bagian Administrasi 

Bagian administrasi bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang 

administrasi penjualan dan pemeliharaan data penjualan serta mencatat 

pesanan dari customer beserta rincian jenis pesanan dan menyerahkan 

catatan pemesanan ke bagian gudang untuk dibuatkan pesanan tersebut. 

3. Bagian Kasir 

Bagian kasir bertugas dan bertanggungjawab dalam bidang keuangan 

pemesanan dan penjualan serta pemeriksaan kondisi barang sebelum 

diserahkan kepada customer. 

4. Bagian Gudang 

Bagian gudang bertugas melaksanakan pemesanan barang yang sesuai 

dengan buku untuk mencatat persediaan barang yang menipis atau 

kosong dapat terkontrol. Melakukan pengecekan barang yang datang 

dan melakukan retur pembelian serta melakukan penyimpanan barang. 

Dan bertanggungjawab atas pengadaan barang serta keluar masuknya 

barang. 
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4.3.  Diagram Obyek Alur Sistem 

 
ALUR PEMESANAN BARANG 

 

                                     

   Customer Bag. Administrasi       Bag. Kasir 
        Proses Pemesanan  Proses Pengambilan 

  Pemesanan dan Pembayaran 
 

 

        

Pengiriman Barang   Gudang 
 Ke Customer   Menyiapkan Barang  

 
Gambar 3 . Alur Pemesanan Barang 

 

 
ALUR PENJUALAN BARANG 
 

             

 Customer     Bag. Kasir          Bag. Gudang  
  Proses Penjualan         Menyiapkan          

Pembayaran   Barang 
         

           

 

            Pengiriman 
         Barang ke Customer  

 

 Gambar 4. Alur Penjualan Barang 
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4.4.  Aturan Bisnis 

 1. Setiap pembelian trophy berapapun jumlahnya customer harus 

memberikan uang muka atau DP minimal 30% dari total pembelian 

terlebih dahulu sebagai tanda jadi. 

 2.  Customer akan diberikan nota pesanan yang berisi rincian jenis barang 

sesuai dengan pesanan beserta tanggal pengambilan barang sesudah jadi. 

 3. Pada saat pengambilan barang, customer harus menunjukkan nota 

pesanan dan harus melunasi sisa dari total pembayaran. 

 4.  Jika customer dengan secara tiba-tiba membatalkan pemesanan trophy 

tanpa ada perjanjian sebelumnya maka uang muka atau DP akan 

dikembalikan hanya 50%. 

 5.  Apabila ada barang yang rusak atau pecah sebelum pengiriman adalah 

tanggungjawab Toko Gunawan Trophy. 

 6.  Sebaliknya jika barang rusak atau pecah setelah di tangan customer atau 

setelah pengiriman, maka Toko Gunawan Trophy tidak 

bertanggungjawab akan hal ini. 

 7.  Aturan retur 

 - Jangka wsktu maksimal 3 hari setelah melakukan transaksi penjualan  

kredit 

  - Syarat retur harus barang yang model dan harga yang sama. 
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4.5. Studi Kasus 

1. Pak Wira memesan trophy kaki satu sebanyak 1 set seharga Rp 260.000 

dan 30 buah trophy 067 @Rp 35.000 . Pak Wira memberikan DP atau 

uang muka sebesar Rp 500.000 . Setelah barang dikirim ada trophy 

model 067 warna merah yang pecah sebanyak 4 buah, maka trophy 

tersebut di kembalikan dan ditukar dengan trophy yang model dan harga 

yang sama dan ditanggung oleh Toko Gunawan Trophy karena barang 

tersebut pecah pada saat pengiriman. 

  Pembahasan : 

1 set trophy = 3 buah trophy -----�   Rp 260.000 

30 buah trophy 067 merah @Rp 35.000  Rp 1.050.000  + 

Total pembelian     Rp 1.310.000 

Uang muka      Rp    500.000   _ 

Sisa pembayaran     Rp    810.000 

 

2. TK Diponegoro Surakarta membeli 13 buah trophy marmer kaki dua 

seharga @Rp 165.000, 17 buah trophy marmer kaki satu seharga @Rp 

85.000, 5 buah trophy kaki satu @Rp 70.000, dan 1 set trophy kaki satu 

seharga Rp 150.000. TK Diponegoro sudah memberikan uang muka 

sebesar Rp 1.500.000. Setelah pesanan dikirim ternyata ada kesalahan 

pada grafir sebanyak 1 set trophy kaki satu, dan kesalahan terjadi di 

pihak customer pada saat pemesanan. Maka retur grafir sebanyak 3 

grafir, dimana harga grafir Rp 5000 per buah. 
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Pembahasan : 

 13 buah trophy marmer kaki dua  @Rp 165.000 = Rp 2.145.000 

 17 buah trophy marmer kaki satu @Rp 85.000 = Rp 1.445.000 

 5 buah trophy kaki satu  @Rp 70.000 = Rp    350.000 

 1 set trophy kaki satu    = Rp    150.000  + 

 Total Pembelian     = Rp 4.090.000 

 Uang muka       = Rp 1.500.000  _ 

  Sisa Pembelian     = Rp 2.590.000 

 Grafir 3 buah    @Rp 5000 = Rp      15.000  + 

 Total keseluruhan     = Rp 2.605.000 

 

 

 


