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BAB VI 

RENCANA ORGANISASI 

 

A. Bentuk Kepemilikan 

Ada enam bentuk badan usaha yang dikenal di Indonesia menurut Fuad, et al 

(2006 : 65), antara lain: 

1. Perusahaan perseorangan 

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu 

orang. Di satu sisi pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan 

perusahaan, di sisi lain juga menanggung semua risiko yang timbul dalam kegiatan 

perusahaan. 

2. Firma 

Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan 

menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma 

semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun 

bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila perusahaan 

mengalami kerugian akan ditanggung bersama, kalau perlu dengan seluruh 

kekayaan pribadi mereka 

3. Perusahaan Komanditer 

Perusahaan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang 

(sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam 

persekutuan. Sekutu dalam perseroan dapat dikelompokan menjadi sekutu 
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komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang 

bersedia memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan 

kekayaan pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang 

mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang 

diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. 

4. Perseroan terbatas 

Perseroan terbatas adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, serta 

kewajiban sendiri yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para pendiri 

maupun para pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, Perseroan 

terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena perseroan ini akan 

tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal dunia. Pada Perseroan 

Terbatas, kekayaan pribadi para pemegang saham maupun milik para pimpinan 

perusahaan itu tidak dipertanggungkan sebagai jaminan terhadap utang-utang 

perusahaan. Sesuai dengan namanya, perseroan terbatas, keterlibatan dan tanggung 

jawab para pemilik terhadap utang piutang perusahaan terbatas pada saham yang 

dimiliki. 

5. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

Badan Usaha Milik Negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan 

bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya 

merupakan kekayaan negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan undang-

undang. Badan Usaha Milik Negara adalah bentuk badan hukum yang tunduk pada 

segala macam hukum di Indonesia. Oleh karena perusahaan ini milik negara, maka 
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tujuan utamanya adalah membangun ekonomi sosial menuju tercapainya 

masyarakat yang adil dan makmur 

6. Koperasi 

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi adalah sutatu bentuk badan usaha yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan 

kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang 

berdasar atas azas kekeluargaaan. 

Berdasarkan macam-macam bentuk badan usaha yang ada di Indonesia, bentuk 

kepemilikan Belleza salon termasuk sebagai perusahaan perseorangan. Perusahaan 

perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Belleza 

salon dijalankan oleh satu orang pemilik yang dibantu oleh beberapa staff. Selain itu, 

seluruh modal perusahaan berasal dari modal sendiri sehingga di satu sisi pengelola 

perusahaan memperoleh semua keuntungan perusahaan, di sisi lain juga menanggung 

semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. 

 

B. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi menurut Nuryadin (2012:141), adalah mekanisme-

mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola. Struktur organisasi 

menggambarkan kerangka dan susunan pola dari hubungan-hubungan antar fungsi, 

bagian, atau posisi atas kedudukan, tugas wewenang, dan tanggung jawab yang 

berbeda-beda dalam suatu organisasi. 

Husnan dan Muhammad (2008:155) menyatakan, struktur organisasi dapat 

disusun dalam dua cara utama yaitu berdasarkan fungsi dan berdasarkan divisi. 
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1. Organisasi berdasarkan fungsi 

Struktur organisasi berdasarkan fungsi menyatukan orang-orang yang memiliki 

kesamaan pekerjaan dan yang saling berhubungan kedalam suatu departemen. 

2. Organisasi berdasarkan divisi 

Mengelompokkan kegiatan berdasarkan produk yang dibuat, wilayah yang 

dilayani, konsumen, dan proses. Dasar pengelompokkan struktur organisasi 

berdasarkan divisi adalah atas dasar produk yang dihasilkan.  

Berdasarkan teori diatas, struktur organisasi Belleza salon dibuat berdasarkan 

divisi. Seluruh tenaga kerja yang saling berhubungan dan memiliki fungsi masing-

masing dikelompokkan kedalam satu departemen. Struktur Organisasi Belleza salon 

dapat dilihat pada Gambar 6.1. 

Gambar 6.1.  

Struktur Organisasi Belleza Salon 

 

Manager

Administrasi Operasional Umum
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Deskripsi kepemilikan dan pembagian tugas karyawan Bellesza salon adalah 

sebagai berikut :  

1. Manager 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Menetapkan kebijakan dan peraturan pada Belleza salon 

b. Memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan 

c. Mengawasi pekerjaan semua karyawan termasuk supervisor 

d. Menyambut pelanggan dan menerima pendaftaran pelayanan pelanggan 

e. Membayar gaji karyawan 

2. Administrasi 

Mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan karyawan 

b. Membuat bon dan menjadi kasir bila owner tidak ada di salon 

c. Menyambut dan melayani pelanggan dengan ramah 

d. Mengatur shif kerja karyawan 

e. Mengontrol hasil kerja para karyawan 

f. Memeriksa cadangan perlengkapan 

g. Melakukan pembelian barang- barang persediaan dan perlengkapan yang 

sudah habis atau harus dibeli 

h. Mencatat pemasukan dan pengeluaran salon ( segala tugas administrasi 

dipantau dan dibantu oleh manager salon ) 
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3. Operasional 

a. Karyawan bagian perawatan rambut 

i. Melakukan pekerjaannya dalam bidang kecantikan rambut yaitu mencuci 

rambut, menggunting rambut, creambath, hair spa, colouring, smoothing 

dan perawatan rambut lainnya 

ii. Memberikan saran yang baik kepada pelanggan saat pelanggan bingung 

untuk memilih model rambut dan bertanggung jawab atas saran yang ia 

berikan 

iii. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan 

b. Karyawan bagian perawatan kulit wajah dan tubuh 

i. Mengurus semua pelanggan yang ingin melakukan perawatan kecantikan 

kulit wajah dan tubuh, seperti facial, massage atau lulur 

ii. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan 

c. Karyawan bagian perawatan kuku 

i. Mengurus semua pelanggan yang ingin melakukan perawatan kuku mulai 

dari manicure, pedicure,hingga nail art 

ii. Memberikan saran yang baik kepada pelanggan saat pelanggan bingung 

untuk memilih gambar apa yang bagus bila melakukan nail art dan 

bertanggung jawab atas saran yang ia berikan 

iii. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan 

 

 

 



95 

 

d. Penjaga anak 

i. Bertanggung jawab untuk menjaga dan mengasuh anak selama anak 

bermain di dalam ruang mini playground. 

ii. Memberikan pengarahan kepada anak saat anak bingung bagaimana cara 

untuk menggunakan permainan. 

iii. Bila tidak ada anak yang harus dijaga, tugas sampingannya adalah 

membantu merapikan peralatan dan perlengkapan salon 

4. Umum 

i. Bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian setiap lantai, terutama 

saat setelah ada pelanggan yang melakukan perawatan konsumen 

ii. Merapikan ruangan serta barang-barang yang dipakai setelah perawatan 

konsumen 

iii. Mencuci handuk yang telah terpakai untuk perawatan konsumen 

Bisnis ini memerlukan pegawai dengan kriteria : 

1. Administrasi : 

a. Minimal lulusan D3 atau S1 

b. Menguasai hitungan angka dan computer 

c. Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang komputer minimal 2 tahun 

d. Jujur, ramah, bertanggung jawab serta berpenampilan menarik 

e. Usia minimal 20 tahun, maksimal 28 tahun 
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2. Operasional 

a. Karyawan di bidang kecantikan rambut 

i. Minimal lulusan SMK/ sederajat 

ii. Menguasai keterampilan / pendidikan dalam bidang tata rambut  

iii. Mempunyai pengalaman kerja di salon kecantikan rambut minimal 

1 tahun 

iv. Usia minimal 20 tahun maksimal 35 tahun 

v. Jujur, ramah, bertanggung jawab serta berpenampilan menarik 

b. Karyawan di bidang perawatan kulit wajah dan tubuh 

i. Minimal lulusan SMK atau sederajat 

ii. Mempunyai pengalaman kerja minimal 2 tahun 

iii. Usia minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun 

iv. Jujur, ramah, bertanggung jawab serta berpenampilan menarik 

c. Karyawan di bidang perawatan kecantikan kuku 

i. Minimal lulusan SMK atau sederajat 

ii. Menguasai seni lukis 

iii. Mempunyai kreatifitas yang tinggi 

iv. Mempunyai pengalaman kerja di bidang nail art minimal 2 tahun 

v. Usia minimal 20 tahun, maksimal 30 tahun 

vi. Jujur, ramah, bertanggung jawab serta berpenampilan menarik 
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d. Penjaga anak 

i. Mempunyai pengalaman dan latar belakang baby sitter minimal 3 

tahun 

ii. Menyayangi anak kecil 

iii. Mampu bekerja sama dengan orang lain 

iv. Usia minimal 25 tahun maksimal 35 tahun 

v. Jujur, ramah, bersih, rapi dan bertanggung jawab 

3. Karyawan C 

a. Mampu mengoperasikan peralatan yang mendukung pekerjaan 

b. Mampu bekerja sama dengan orang lain 

c. Usia minimal 18 tahun maksimal 35 tahun 

d. Jujur, ramah, bersih, rapi dan bertanggung jawab 

 

C. Balas Jasa 

Untuk meningkatkan semangat kerja, loyalitas, dan kinerja para karyawan, 

Belleza salon akan memberikan balas jasa. Balas jasa yang diberikan tersebut berupa 

gaji pokok yang akan diterima setiap bulannya, dan juga THR (Tunjangan Hari Raya).  

Selain itu Belleza salon juga memberikan uang setiap tahunnya untuk tunjangan 

kesehatan dan bonus di akhir tahun agar karyawan semakin semangat untuk 

melakukan pekerjaannya. Balas jasa tersebut antara lain : 
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1. Gaji pokok 

Dalam menetapkan gaji pokok bagi tenaga kerja, Belleza salon akan menyesuaikan 

dengan aturan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk DKI Jakarta. Berdasarkan 

id.wikipedia.org/wiki/Upah_minimum_regional, Upah Minimum untuk Propinsi 

DKI Jakarta yang berlaku pada tahun 2014 sebesar Rp. 2.441.000,00,  

2. Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan tunjangan yang tidak terkait dengan 

kehadiran karyawan dalam pekerjaannya. Belleza salon memberikan Tunjangan 

Hari Raya kepada seluruh tenaga kerja setiap tahun pada bulan Juli atau Desember 

sebesar upah pokok selama sebulan. 

3. Tunjangan Kesehatan 

Tunjangan Kesehatan merupakan tunjangan untuk karyawan yang akan diberikan 

setiap tahunnya. Tunjangan tersebut akan diberikan pada awal tahun sebesar Rp 

150.000 untuk setiap orangnya. 

4. Bonus 

Bonus merupakan upah tambahan yang akan diberikan kepada karyawan diakhir 

tahun untuk menambahkan semangat dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

Belleza salon member bonus sebanyak 10% dari gaji karyawan. 



99 

 

Tabel 6.1 

Belleza Salon 

Balas jasa tenaga kerja 

No 

Jabatan 
Jumlah 

(orang) 

Gaji 

(Rupiah/ 

bulan/ 

orang) 

Gaji (Rupiah/ 

tahun/ 

orang) 

THR 

(Rupiah/ 

orang) 

Kesehatan 

(Rupiah/ 

orang) 

Bonus 

(Rupiah/

orang) 

Total 

(Rupiah/ 

Tahun/ 

orang) 

Total Gaji 

Keseluruhan  

(Rupiah/ 

tahun) 

1 Administrasi 1 
3.500.000 42.000.000 3.500.000 150.000 350.000 46.000.000 46.000.000 

2 Operasional 14 
3.000.000 36.000.000 3.000.000 150.000 300.000 39.450.000 552.300.000 

3 Penjaga anak 2 
2.750.000 33.000.000 2.750.000 150.000 275.000 36.175.000 72.350.000 

4 Umum 2 
2.500.000 30.000.000 2.500.000 150.000 250.000 32.900.000 65.800.000 

  Total 19 
      736.450.000 

 

 

 

 

 


