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BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN  

2.1 Data Perusahaan  

a. Nama Perusahaan: Makmur Jaya 

b. Bidang Usaha: Perdagangan  

c. jenis Produk: Alat – Alat Listrik 

d. Alamat Perusahaan: Gedung Plaza Kenari Mas Lt Ground blok C no.32, Jl. Kramat 

Raya no 101, Jakarta Pusat. 

e. No telp: 021-39841991 

f. Alamat email: makmurjaya.kenarimas@gmail.com 

g. Bank perusahaan: BCA 

h. Bentuk badan Hukum: Perseorangan  

2.2 Biodata Pemilik Usaha 

a. Nama: Stanley Vaughansent 

b. Jabatan: pemilik 

c. Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 31 Oktober 2000 

d. Alamat: Jl. Gading Elok Timur VI blok BO2, No 10.  

e. No telp: 087876660631 

f. Alamat email: Stanleyv31@gmail.com 

g. Pendidikan terakhir: SMA 

2.3 JENIS DAN UKURAN USAHA 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil 

dan Menengah (UMKM) bab 1 pasal 1 adalah : 
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a. Usaha Mikro, adalah usaha produktif orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur oleh undang-

undang. 

b. Usaha Kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan 

oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar 

yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-

undang. 

c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam 

undang-undang. 

Batasan usaha mikro, kecil, menegah, dan besar menurut Undang-Undang 

No.20/2008 tentang UMKM adalah: 

a. Usaha Mikro 

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil 

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan 
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lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah  

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan 

lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang 

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah 

Dari data diatas toko peralatan listrik “Makmur Jaya” termasuk dalam “Usaha Kecil” 

karena memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai 

Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan omzet tahunan Rp300.000.000,00 (tiga ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 

rupiah). Toko makmur jaya merupakan perusahaan perseorangan dimiliki oleh individu 

sebagai pemilik modal,pemimpin serta penjalan dari bisnis tersebut 

 

 

 

 

 

 

 


