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BAB II 

ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

II.1 Tujuan Organisasi 

a. Sejarah Singkat Collabos Collective Store 

Collabos Collective Store merupakan salah satu distro di 

Pangkalpinang yang bergerak di bidang penjualan sepatu. Distro ini 

terletak di Jl. KH. Abdurrahman Siddik No. 19 Pangkalpinang dan di 

dirikan pada bulan februari 2017 oleh pemiliknya bang ari popin. 

Collabos Collective Store bergerak dalam bidang fashion yang 

menjual berbagai macam merek sepatu seperti Vans, Converse, Nike, 

Fuma, dan Easics. Walaupun distro ini baru di dirikan tetapi 

perkembanganya sangat lumayan karena kualitas barang yang di jual di 

distro ini sangatlah baik. 

Keuntungan yang di dapat dari Collabos Collective Store ini 

berasal dari penjualan tunai, sehingga penjualan tunai sudah menjadi 

proses penting dalam proses kegiatan di distro ini. Untuk terus 

berkembang dan maju Collabos Collective Store menyelenggarakan 

perbaikan dan penyempurnaan di segala bidang. 

Hal yang di lakukan untuk penyempurnaan itu antara lain dengan 

berusaha melayani para pelanggan dengan sebaik mungkin. Selain itu 

Collabos Collective Store juga menjual produk-produk yang memiliki 

kualitas dan kuantitas yang sangat baik. Hal itu bertujuan agar dapat 

bersaing dengan distro yang sejenis, karena sekarang ini sudah banyak 

distro yang bergerak di bidang penjualan yang sama sehingga persaingan 

semakin ketat. 

Dalam perusahaan ataupun toko, struktur organisasi merupakan hal 

yang sangat penting. Karena dengan adanya struktur organisasi, maka 

sistem kerja dalam suatu perusahaan ataupun toko akan berjalan dengan 

teratur dan lebih baik. Apalagi dengan tanggung jawab masing – masing 

yang di tanganinya. 
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II.2 Struktur Organisasi 

Agar kegiatan oprasional ini berjalan dengan baik dan benar sesuai 

dengan keinginan yang di harapkan, maka setiap perusahaan ataupun toko 

baik besar maupu kecil harus memiliki struktur organisasi. Yang di 

maksud dengan struktur organisasi adalah pembagian kerjadan hubungan 

kerja dalam organisasi, sehingga terwujud kerja sama yang sangat 

harmonis dari bagian – bagian organisasi tertentu. Jadi, organisasi 

merupakan suatu proses penerapan dan pembagian tugas yang di lakukan 

atau pembatasan tanggung jawab serta wewenang dari masing – masing 

bagian dalam tugasnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi Collabos Collective Store 

 

            Adapun penjelasan dan wewenang pada Collabos Collective Store adalah 

sebagai berikkut : 

1) Pemilik Collabos Collective Store 

a) Pemilik mempunyai tugas dan tanggung jawab atas prestasi kerja 

karyawannya dan perkembangan jalanya usaha 

Pemilik 

kasir 
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b) Meminpin dan mengawasi perkembangan distro  melalui laporan – 

laporan yang di terima dan mengambil keputusan yang di perlukan 

c) Mengkordinasikan semua kegiatan yang ada dalam distro sehingga 

tercipta kerjasama yang baik dan tercapainya tujuan yang telah di 

terapkan 

d) Menentukan kebijaksanaan yang aan di ambil untuk memajukan distro 

melalui laporan – laporan yang di berikan. 

e) Mengambil keputusan untuk kepentingan strategi distro 

f) Mengawasi perkembangan distro dan bertanggung jawab atas jalanya 

distro secara menyeluruh 

 

2) Bagian administrasi  

a) Bertanggung jawab atas  pengeluaran keuangan yang terjadi 

b) Mempunyai wewenang untuk menyetujui pengeluaran keuangan 

 

II.3 Spesifikasi teknologi hardware 

a. Teori Singkat Tentang Hardware Yang Digunakan 

       Hardware biasa di sebut perangkat keras, sifatnya berbeda dengan 

software atau perangkat lunak. Hardware merupakan salah satu 

komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa di lihat dan di 

raba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang 

berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. 

 

        Adapun yang termasuk alat – alat di dalam komputer adalah 

sebagai berikut : 

1) CPU 

Merupakan bagian terpenting dalam sebuah komputer, karena 

merupakan otak dari sebuah komputer CPU sering di sebut juga 

dengan Microprocessoratau processor yaang di sebut pengolahan 

data dan pengontrolan kerja komputer karena kinerja komputer 

tergantung dari kinerja processornya. 

2) I/O Device 

Komputer selain mempunyai CPU dam memory juga mempunyai 

peralatan-peralatan input dan output. Peralatan itu merupakan indra 

komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pemakai / 

manusia. 

3) Hardisk 

Merupakan media penyimpanan dengan kapasitas paling besar. 

Hardisk digunakan dengan tujuan sebagai tempat penyimpanan 

data yang di gunakan komputer. 

4) Memory 
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Merupakan peramgkat keras komputer yang berfungsi untuk 

menyimpan informasi sebelum atau sesudah proses oleh processor. 

Informasi tersebut dapat berupa perintah atau data. 

 

5) Memory Storage  

Merupakan suatu penyimpanan data seperti RAM dan ROM dan 

hardware yang lain. 

6) motherboard 

motherboard atau sering di sebut mainboardmerupakan perangkat 

komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan perangkat-

perangkat lain, seperti Memory, Processor, VGA card, Sound 

Card, LAN Card dan lain-lain. 

7) Disk Drive 

Perangkat ini merupakan alat untuk menulis dam merekam data 

pada magnetic disk. 

8) Printer  

Printer merupakan fungsi untuk mencetak data, record atau laporan 

sesuai dengan instruksi.  

 

b. Spesifikasi Hardware Yang Digunakan 

Berikut ini sfesifikasi hardware atau perangkat keras yang di gunakan 

dalam proyek ini meliputi : 

1) Processor AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1,65 

GHz 

2) Ram yang di gunakan 2 GB DDR3 

3) Hardisk 320 GB untuk proses instalasi 

Karena software yang penulis gunakan untuk media promosi adalah 

adobe photoshop CS5 dan Coreldraw X5, maka penulis menggunakan 

: 

1) Processor AMD E-450 APU with Radeon(tm) HD Graphics 1,65 

GHz processor merupakan otak yang mengontrol jalannya sebuah 

komputer dan menyimpan hasil-hasil yang di kerjakan ke dalam 

memory. 

2) Motherboard (IBM) 

Papan rangkaian utama pada komputer dimana processor, memory 

dan komponen lainnya terpasang. 

3) Memory dan RAM (2GB) 

Sebagai tempat penyimpanan sementara semua data yang di 

peroses sepanjang penggunaan komputer. RAM menyimpan 

memory secara acak tidak peduli dari mana data berasal. 

4) Harddisk (320 GB) 

Berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk digital 
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5) Monitor (LCD ASUS) 

Media output untuk menampilkan atau memperlihatkan informasi 

seningga dapat di baca dan di lihat. 

6) VGA (512) 

Mengolah data grafis untuk di tampilkan di layar monitor. 

7) Keyboard (IBM) 

Merupakan papan yangterdiri dari tombol untuk mengetik kalimat 

dan simbol-simbol lainya pada komputer. 

8) DVD-RW (IBM) 

Suatu driver untuk merekam dan memutar DVD. 

9) Mouse (Incus USB) 

Suatu perangkat mekanik untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

yang biasanya dikerjakan manusia. 

10)  Digital camera (samsung) 

Digunakan untuk mengambil gambar apabila di butuhkan. 

 

c. Teori Singkat Tentang Konsep Desain Yang Telah Di Setujui Dan 

Hardware Yang Digunakan 

1) Hubungan antara hardware yang di gunakan dengan software 

pendukung 

Dalam membuat segala sesuatu yang berhubungan dengan desain 

grafis pasti banyak menggunakan software untuk menunjang 

menyelesaikan permiintaan klain atau pelanggan. Antara hardware 

dan sofware yang di gunakan sangat erat hubunganya. Maka dari 

itu di butuhkan hardware dan software yang sesuai dengan 

kebutuhan, yang akan memudahkan pekerjaan dan dapat 

menghasilkan hasil yang baik sesuai dengan apa yang di harapkan. 

2) Sebab atau akibat software yang di gunakan sesuai dengan 

sfesifikasi hardware pendukung 

Umumnya software yang di gunakan dalam desain grafis 

membutuhkan memory yang sangat besar pada saat 

mengoprasikannya, selain itu juga, file-file yang dihasilkan dalam 

bentuk gambar yang cukup besar. Untuk itu apabila hardware yang 

di gunakan tidak sesuai dengan yang di butuhkan software, maka 

kinerja dann software itu tidak akan sempurna dan hasilnya tidak 

akan optimal. Sebaliknya apabila hardware yang di gunakan sesuai 

dengan yang di butuhkan software, makan hasil yang di dapat akan 

optimal. 

 

1. Sfesifikasi Teknologi Software 

a. Teori Singkat Tentang Software 

Software biasanya di sebut dengan perangkat lunak. Sifatnyapun berbeda 

dengan hardware atau perangkat keras. Software merupakan perangkat 
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lunak yang tidak dapat di lihat dan di sentuh secara fisik. Software adalah 

sekumpulan data elektronik yang di simpan dan di atur oleh komputer, 

data yang di simpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi 

yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat 

lunak ini suatu komputer dapat beroperasi. 

1) Jenis Software Atau Tipe SoftwareYang Digunakan 

Software yang di gunakan penulis adalah adobe photoshop CS5 dan 

Coreldraw X5, tipe software dalam bentuk bitmap. Bitmap adalah 

kumpulan bit yang membentuk sebuah gambar. Gambar tersebut 

memiliki satuan-satuan titik atau pixel yang memiliki komposisi warna 

masing-masing. Semakin banyak jumlah pixel yang ada pada sebuah 

gambar tersebut. 

Jenis-jenis gambar bitmap : 

a) Line-art 

Merupakan gambar yang hanya terdiri darai dua warna, biasanya 

hitam dan putih. Gambar seperti ini di jadikan gambar bitmap 

karena komputer hanya menggunakan 1 bit (warna hitam yang 

membentuk gambar, warna putih sebagai latar) untuk 

mendefinisikan masing-masing fixel. 

b) Grayscale Images 

Terdiri dari bermacam warna abu-abu dalam emnghasilkan warna 

hitam dan putih. 

c) Multitones  

Terdiri dari dua warna atau lebih. Gambar multitones yang 

biasanya di gunakan adalah duotones, yang biasanya terdiri dari 

panduan warna hitam dan warna khusus (pantone colour). Warna 

yang di gunakan adalah panduan warna hitam dengan pantone 

warm red. 

d) Full Colour Images 

Merupakan gambar yang  memiliki warna yang tampak realistis. 

Informasi warna di jelaskan menggunakan jenis-jenis standar 

seperti RGB, CMYK. 

 

 Gambar dengan format data Bitmap dapat di simpan dalam berbagai macam 

format file, antara lain: 

a) BMP : format file yang terbatas, tidak cocok untuk di cetak. 

b) EPS : format file yang flefsibel, dapat berisi gambar bitmap maupun   

vektor 

c) GIF : biasanya di gunakan untuk grafis-grafis di internet. 

d) JPEG : biasanya digunakan sebagai grafik atau gambar di internet karena 

memiliki tingkat ketajaman gambar yang dapat mempengaruhi bobot file. 
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2) Software yang di gunakan 

Software yang di gunakan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 

adalah adobe photoshop CS5 dan Corel Draw X5. 

 

 

 

a) Adobe photoshop CS5 

Adobe photoshop CS5 adalah versi terbaru dari program 

pengolahan gambar bitmap yang sangat terkenal untuk saat ini. Pada 

versi adobe photoshop CS5 ini, kita semakin di beri kemudahan dalam 

pengoprasikannya, bahkan untuk pemula sekalipun. 

Fiture dan pasilitas adobe photoshop di kemas dalam interface yang 

user-friendly dan fleksibel untuk bekerja sama dengan berbagai 

software lain, baik untuk kepentingan desktop publishing maupun 

printing. 

b) Corel Draw X5  

Corel Draw X5 adalah versi terbaru dari serial Corel Draw yang di 

luncurkan oleh corel grup pada awal tahun 2010. Corel Draw merupakan 

software pengolah grafis berbasis vektor yang paling mudah untuk 

digunakan.  

 

 

 


