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BAB   II 

ORGANISASI DAN TEKNOLOGI 

 

1. Tinjauan Organisasi 

a. Sejarah Toko Aksesoris 

Toko Aksesoris didirikan pada tanggal 15 Juli 1988. Di JL. Sungai 

Selan No. 157(Belakang BLKI) Kelurahan Desa Mangkol Kec. 

PangkalanBaru Kabupaten Bangka Tengah.  

Toko ini didirikan oleh bapak M.AFFANDI  yang dalam akte ini 

berkedudukan sebagai pemilik atau pimpinannya. Toko Aksesoris adalah 

suatu usaha yang bergerak dalam bidang penjualan khususnya Aksesoris 

Wanita dan  Mainan anak-anak. 

Semula Toko Aksesoris ini adalah sebuah toko kecil yang dirintis 

dengan kerja keras, sehingga terbentuklah sebuah RUKO. Dan berkat kerja 

sama dengan berbagai Toko yang berada Di Jakarta, sehingga bisa sukses 

seperti sekarang. 

Dalam perkembangannya selalu mengadakan sinerji dengan pertokoan 

yang bergerak dalam bidang perdagangan yang sejenisnya. 

b. Struktur Organisasi 

Suatu usaha swasta harus mempunyai struktur organisasi, karena 

struktur organisasi merupakan suatu kerangkap yang dapat menunjukkan 

pola hubungan diantara fungsi-fungsi, tugas,  wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing, organisasi menjadi jelas sehingga tidak terjadi 

tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas masing-masing, setiap organisasi 

dapat dengan mudah memahami tugas yang harus dilaksanakannya dan 

kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Dengan demikian semua usaha 

dapat berjalan dengan lancar. 

Selain itu dengan adanya struktur organisasi yang baik, maka akan 

tecipta kerja sama dan hubungan kerja yang serasi antara anggota organisasi 
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dan antar bagian organisasi. Adapun struktur organisasi yang terdapat pada 

usaha Toko Aksesoris adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar II.1 

Stuktur Organisasi 

 

2. Spesifikasi Teknologi Hardware 

a. Teori Singkat Tentang hardware yang digunakan. 

Hardware biasa disebut dengan perangkat keras. Sifatnya pun berbeda 

dengan Software atau perangkat lunak. Jika perangkat lunak adalah 

komponen yang tidak dapat dilihat dan di sentuh manusia, sedangkan 

hardware atau perangkat keras komponen yang nyata yang dapat dilihat dan 

disentuh  manusia. 

Hardware merupakan komponen-komponen peralatan yang saling 

berkaitan dan berhubungan, yang kemudian bergabung menjadi sebuah 

kesatuan yang membentuk sistem komputer. Komponen-komponen tersebut 

merupakan fisik yang berhubungan  lansung dengan komputer. 

1) Unit Input 

Unit Input adalah alat yang digunakan untuk menerima inputan. 

Dalam sistem komputer ada yang namakan signal input dan maintenence 

input. Signal input adalah data yang dimasukkan kedalam suatu sistem 

komputer, sedangkan maintenence input adalah program yang digunakan 

untuk mengolah data yang dimasukkan. Contoh dari alat input: 
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a) Keyboard 

Sebagai media interaksi antara user dengan mesin. Merupakan 

sebuah papan yang terdiri dari tombol untuk mengetik kalimat dan 

simbol-simbol lainnya pada komputer. 

b) Digital Kamera 

Memberikan pengguna untuk dapat menghasilkan gambar dan 

menyimpan gambar digital yang dipotretnya. Ketika pengguna 

mendapatkan sebuah gambar, lampu akan melalui jalan sempit 

menuju lensa kamera, dimana fokus pada gambar berada pada Charge 

Coupled Device(CCD). CCD menghasilkan signal analog yang dapat 

menggambarkan sebuah gambar. Analog to digital converted(ADC) 

mengkonversikan signal analog ke sebuah signal digital. Digital 

Signal Processor (DSP) menyimpan gambar digital ke madia 

penyimpanan pada kamera. 

c) Scanner 

Alat yang menggunakan light – sensing dimana untuk membaca 

cetakan teks grafik, kemudian diartikan dan diproses dari komputer. 

Jenis-jenis scanner: 

a. Fladbed Scanner 

Bekerja seperti mesin fotocopy tetapi tidak bisa membuat file untuk 

sebuah komputer. 

b. Optical Reader 

Menggunakan lampu untuk membaca karekter, angka, dan kode 

kemudian diubah menjadi digital. 

c. Optical Character Recognition ( OCR ) 

Membaca karakter dari dokumen biasa. 

2) Unit Procces 

Unit procces adalah tempat dimana instruksi-instruksi program 

diproses untuk mengolah data yang telah dimasukkan melalui input dan 

hasilnya akan ditampilkan di unit output. Contoh dari alat procces: 
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a) Motherboard 

Papan rangkaian utama pada komputer dimana prosesor, memori, dan 

peripheral-peripheral lainnya terpasang. 

b) Chip 

Material semikonduktor yang kecil, biasanya silicon yang 

menggunakan lintasan. 

c) Silot 

Digabungkan dengan adapter  card menyediakan koneksi dan fungsi 

tidak membuat  menjadi motherboard. 

3) Unit Output 

Unit output adalah data yang telah diproded suatu format yang 

bermanfaat. Alat output adalah komponen perangkat keras yang memberi 

informasi kepada satu orang atau lebih. Yang termasuk alat output: 

a) Monitor 

Media output untuk menampilkan atau memperlihatkan informasi 

sehingga dapat dibaca dan dilihat. 

b) Printer 

Mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari komputer 

kemedia kertas maupun lainnya. 

c) Speaker 

Adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan bunyi atau suara 

pada komputer. 

 

b. Spesifikasi Hardware yang sudah dan akan digunakan 

Berikut ini spesifikasi hardware atau perangkat keras yang 

digunakan dalam project ini meliputi: 

1) Processor Pantium Dual core 

2) Ram yang dugunakan lebih dari 1 GB 

3)  Hardisk 160 GB HDD untuk proses intsalasi 
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Karena software yang penulis gunakan untuk membuat katalog 

dan stationary adalah Adobe Ptotosop CS maka penulis menggunakan 

semua software tersebut dan hardware yang penulis gunakan adalah: 

a) Processor (Pentium Dual Core) 

Processor merupakan otak yang mengontrol jalannya sebuah 

komputer dan menyimpan hasil-hasil yang dikerjakan kedalam 

memori. 

b) Motherboard ( Acer) 

Papan rangkaian utama pada komputer dimana processor, memori, 

dan perpil-perrpil lainnya terpasang. 

c) Memory atau Ram (1 Gb) 

Sebagai tempat penyimpanan sementara semua data yang diproses 

sepanjang penggunaan komputer. RAM menyimpan memori secara 

acak tidak peduli dari mana data berasal 

d) Harddisk (160 GB HDD) 

Berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk digital 

e) Monitor (Acer) 

Media output untuk menampilkan atau memperlihatkan informmasi 

sehingga dapat dibaca dan dilihat. 

f) VGA (512) 

Mengolah data grafis untuk ditampilkan di layar monitor. 

g) DVD-RW (IBM) 

Suatu driver untuk merekam dan memutar DVD 

h) Mouse (Logitecth Usb) 

Suatu perangkat mekanik untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang 

biasanya dikerjakan manusia. 

i) Printer (Canon Ip 2770) 

Mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lainnya dari computer ke 

media kerttas atau sejenisnya. 
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j) Digital Camera (CANON PS A3200) 

Digunakan untuk mengambil gambar apabila dibutuhkan. 

 

c. Teori Singkat tentang Konsep Design yang telah disetujui  

dan Hardware yang digunakan 

1) Hubungan antara hardware yang digunakan dengan software pendukung 

Dalam membuat segala yang berhubungan dengan design grafis 

pasti banyak menggunakan software-software untuk menunjang dalam 

menyelesaikan permintaan dari client. Antara hardware dengan software 

yang dugunakan sangat erat hubungannya. Sehingga dalam pembuatanya 

dibutuhkan hardware dan software yang sesuai dengan kebutuhan. 

Dengan penggunaan hardware yang baik dan sesuai, pastinya akan 

memudahkan dan dapat manunjang kinerja software dengan baik 

sehingga dapat menghasilkan hasil yang baik juga. 

2) Sebab atau akibat software yang digunakan sesuai dengan  spesifikasi 

Hardware pendukung pada umumnya software yang dugunakan 

dalam bidang design grafis membutuhkan mermori yang sangat besar 

pada saat mengoperasikannya. Selain itu karena file-file yang dihasilkan 

rata-rata dalam bentuk gambar ataupun vidio yang juga cukup besar, 

untuk itu apabila hardware yang digunakan tidak sesuai dengan yang 

dibutuhkan software, maka kinerja dari software itu tidak akan sempurna 

dan hasilnya tidak akan optimal. Bisa juga terjadi hang pada saat 

penggunaan yang dikarenakan kapasitas hardware yang tidak sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh software yang digunakan. 

3. Spesifikasi Software 

a. Teori singkat tentang Software 

Software biasa disebut dengan perangkat lunak. Sifatnya pun berbeda 

dengan hardware  atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah 

komponen yang nyata yang dapat dilihat dan disentuh manusia, maka 

software atau perangkat lunak tidak dapat dilihat dan disentuh secara fisik. 
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 Software adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh 

komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa 

program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui 

software atau perangkat lunak ini suatu komputer dapat beroperasi. Software 

memang tidak tampak secara fisik dan tidak berwujud tapi kita biasa 

mengoperasikannya dalam serangkaian instruksi atau program atau prosedur 

berupa kumpulan data-data yang diberikan pada komputer untuk dapat 

menghasilkan informasi sesuai apa yang dibutuhakan. 

b) Software yang digunakan 

Software yang digunakan adalah software Adobe Photoshop CS,  

Corel Draw dan Visio. Pengertian Adobe Photoshop adalah software 

pengelolah garis popular yang banyak digunakan oleh para desainer grafis 

diseluruh dunia yang merupakan perangkat lunak aplikasi untuk mengolah 

data gambar dan grafis  untuk kebutuhan printing desain grafis, yang dapat 

juga dugunakan untuk membuat atau mengedit gambar. Dengan tampilan 

Adobe Photoshop yang mudah dipahami, kelengkapan fasilitas yang 

ditawarkan, kemudahan cara penggunaan, serta kemudahan untuk 

memperoleh fasilitas pendukung dari berbagai macam sumber menjadikan 

Adobe Photoshop sebagai software paling handal bagi para disainer grafis. 

 Corel Draw adalah sebuah aplikasi grafis berbasis vector. Format 

vector adalah gambar yang membentuk sejumlah objek garis dan objek 

kurva berdasrkan rumusan matematis. Format vector lebih banyak 

digunakan untuk membentuk objek buatan, seperti menggambar objek dua 

dimensi, yang lebih ditekankan ke dalam pembuatan objek garis, lingkaran, 

polygon dan persegi panjang. Sedangkan untuk objek tiga dimensi, lebih 

ditekankan ke dalam pembuiatan :   bola, kubus, dan tabung. Objek vector, 

banyak digunakan dalam pembuatan pengelolaan teks dan logo. 

Sadangkan  Microsoft Office Visio 2007 adalah software yang 

membantu para pengguna IT professional bisnis diseluruh dunia untuk 

memvisualisasikan, menganalisis dan mengkomunikasikan informasi yang  
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komfleks, dan untuk mengembangkan solusi, bentuk kustum anda sendiri 

serta tersedia juga templete sebagai diagram, skema maupun grafik yang 

siap dipakai.  


