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Abstrak
Saat ini dunia bisnis terus mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring dengan
perkembangan zaman yang kian mangalami modernisasi di setiap aspeknya, hal ini dikarenakan
persaingan usaha yang semakin kompetitif didalam dunia bisnis yang membuat para pelaku bisnis
dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. jenis usaha dari
Toko Sadeusugi adalah print on demand atau cetak sesuai permintaan yaitu jenis bisnis cutom
produk dengan modal yang sedikit tetapi dapat menjual barang dengan jumlah yang banyak
tergantung dengan jumlah barang yang disediakan oleh vendor karena Toko Sadeusugi ini
berperan sebagai Dropshipper. Toko Sadeusugi bergerak dalam industri kreatif pada bidang usaha
fashion terutama berfokus pada pakaian (clothing) yang menyasar ke pelanggan mulai dari usia
15-45 tahun. berdasarkan informasi yang diperolah penulis dari narasumber yaitu pemilik atau
owner dari Sadeusugi baik itu melalui wawancara secara langsung maupun menggunakan media
komunikasi, penulis dapat menyimpulkan dari laporan makalah ini bahwa dalam membentuk atau
mendesain struktur organisasi diperlukan aspek spesialisasi dan koordinasi didalamnya. Karena
aspek spesialisasi dan koordinasi didalam membentuk struktur organisasi sangat penting perannya.
Kata Kunci: Bisnis, Sadeusugi, Organisasi

PENDAHULUAN
Saat ini dunia bisnis terus mengalami perkembangan yang begitu pesat seiring dengan
perkembangan zaman yang kian mangalami modernisasi di setiap aspeknya, hal ini
dikarenakan persaingan usaha yang semakin kompetitif didalam dunia bisnis yang
membuat para pelaku bisnis dituntut untuk kreatif dan inovatif untuk menjaga
kelangsungan hidup bisnisnya. Bisnis itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan
secara terus-menerus mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, pemasaran dan distribusi
sampai pada konsumen dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan dan kemanfaatan. (Yusuf, 2021), (Ribhan & Yusuf, 2016), (Defia
Riski Anggarini, Putri, et al., 2021) Adanya bisnis tidak terlepas dari dua unsur yaitu subjek
dan objek dari bisnis itu sendiri. Subjek bisnis adalah para pelaku bisnis itu sendiri yang
meliputi pemerintah, pemilik perusahaan, pemegang saham, manajer, karyawan, produsen,
pemasok, distributor, masyarakat dan konsumen. Sedangkan objek dari bisnis adalah
barang dan jasa atau output yang dihasilkan dari pelaku bisnis tersebut. (Putri & Ghazali,
2021), (Putri, 2021), (ANGGARINI & PERMATASARI, 2020)

Persaingan bisnis pada bidang fashion sangatlah ketat terutama pada bidang pakaian.
Pemasar bersaing dalam menawarkan barang dagangannya (produk yang dijual) dengan
berbagai cara yang digunakan agar konsumen tertarik dengan barang yang dijual tersebut
untuk kemudian dibelinya. Banyak juga pemasar yang menawarkan produknya dengan
model pakaian yang menggunakan bahan berkualitas, (Lina & Permatasari, 2020), (LIA
FEBRIA LINA, 2019), (Permatasari, n.d.) pembuatan desain secara khusus hingga
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menawarkan produk dengan harga yang terjangkau. Terlebih dengan gaya hidup
masyarakat sekarang yang kerap dikenal dengan istilah “melek mode” sehingga hal
tersebut membuat pilihan tergantung pada pelanggan atau konsumen itu sendiri yang
memilih baju dengan harga yang tergolong mahal atau dengan harga yang murah namun
memiliki kualitas yang baik untuk menunjang penampilannya sehari-hari serta sebagai
cerminan dari kepribadian seorang pelanggan. (Defia Riski Anggarini, 2020), (Permatasari &
Anggarini, 2020), (Maryana & Permatasari, 2021)

Dalam proses pemasarannya, Sadeusugi memperkenalkan produk atau brandnya dengan
menjual desain-desain yang sesuai dengan visi dari Sadeusugi itu sendiri yaitu
mengenalkan budaya dan ikon-ikon adat budaya, kebiasaan- kebiasaan orang yang ada di
Indonesia, contohnya yaitu seperti dunia perwayangan. (Ahluwalia et al., 2021), (Damayanti
et al., 2020), (Defla Riski Anggarini, 2021) Tujuannya sendiri adalah untuk mengangkat
kembali budaya indonesia yang sangat kultural atau beraneka ragam agar pelanggan yang
memakai produk Sadeusugi baik itu kaula muda ataupun siapa saja tidak lupa dengan
Indonesia yang memiliki beraneka ragam kebudayaan dan adat istiadat yang tentunya luar
biasa dan juga sangat keren. Jadi, value dari produk yang dijual oleh Sadeusugi adalah
dengan menonjolkan budaya Indonesia agar masyarakatnya tidak lupa akan beraneka
ragam budaya yang dimiliki oleh Indonesia. (Defia Riski Anggarini, Nani, et al., 2021), (Riski,
2018), (Octavia et al., 2020)

KAJIAN PUSTAKA
Sub-bagian I
Toko Sadeusugi didirikan oleh Adji Agung Penggalih dan rekannya Dede Prihantoro yang
mulai beroperasi pada tanggal 1 September 2020. Berawal dari kejenuhan seorang Adji
Agung Penggalih akan seputar dunia perkuliahan sehingga membuatnya memutar otak
untuk bisa mempunyai sebuah bisnis. Selain itu memang jurusan yang diambil oleh Adji
Agung Penggalih ialah Manajemen yang lebih terarah pada bisnis sehingga membuatnya
untuk menciptakan ide dalam mendirikan Toko Sadeusugi tersebut. , (Fitranita & Wijayanti,
2020), (Khamisah et al., 2020), (Nani & Lina, 2022) Dari situlah Adji menemukan rencana
untuk mendirikan sebuah jenis usaha dengan modal yang sedikit namun memiliki margin
atau keuntungan yang besar sehingga ia memilih untuk menjalankan bisnis online atau
lebih tepatnya sebagai dropshipper dibawah nama brand Sadeusugi. (Nani & Ali, 2020),
(Rahmawati & Nani, 2021), (Lina & Nani, 2020)

Nama Sadeusugi sendiri diambil dari dua kata yaitu “Sade” yang diambil dari bahasa Jawa
yang berarti menjual atau jualan. Alasannya adalah karena budaya dari Indonesia paling
banyak salah satunya berasal dari pulau Jawa dan tujuannya untuk mengenalkan budayabudaya yang ada di Indonesia khusunya yang ada di pulau Jawa. (Nani et al., 2021), (Nani,
2019), (Nani, 2020) Sedangkan kata “usugi” diambil dari bahasa Jepang yang berarti
pakaian ringan/cahaya pakaian. Kemudian alasan kenapa tidak ada spasi pada gabungan
kata “Sade” dan “usugi” adalah untuk penggabungan kata sehingga Sadeusugi dapat
menjadi satu kesatuan yang artinya untuk membuat penggabungan budaya Indonesia dan
budaya Jepang. (View of Exploring the Relationship between Formal Management Control
Systems, Organisational Performance and Innovation_ The Role of Leadership Characteristics.pdf,
n.d.), (Novita & Husna, 2020b), (Novita & Husna, 2020a)

Duniabisnis.org
jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/Ahttp://jur

nal.teknokrat.ac.id/index.php/AEJ
http://jurnal.teknokrat.ac.id/index.php/AE

2

Duniabisnis.org
Volume 2 (4), 2022
Melihat adanya peluang yang besar pada bisnis tersebut tentunya membuat Adji agar
mempunyai partner atau rekan kerja. Akhirnya Adji Agung Penggalih mengajak rekannya
yaitu Dede Prihantoro yang memang menguasai dunia desain. Dari situlah mereka berdua
bersama mendirikan Sadeusugi dan membentuk sebuah sistem kerja serta pembagian hasil
dari bisnis tersebut. Namun untuk sementara ini, (Novita et al., 2020), (Pratama et al., 2022),
(Sedyastuti et al., 2021) Sadeusugi hanya memiliki toko online saja dan belum memiliki toko
offline sehingga untuk memasarkan produk, Adji memegang fokus pada pemasaran yang
sekaligus memasarkan di sosial media dan Dede memegang fokus pada desain produk.
Selebihnya untuk bagian pembukuan dan keuangan, Adji jugalah yang memegang karena
masih keterbatasan partner kerja dan juga bisnis yang masih terbilang muda. (Suwarni et al.,
2021), (Fauzi et al., 2020), (Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil Menengah Keripik
Pisang Dengan Pendekatan Business Model Kanvas, 2020)

Dalam memasarkan produknya, Sadeusugi bekerja sama dengan dua vendor yang berada di
kawasan Tanggerang dan juga Metro. Kedua vendor tersebut membantu dalam proses
produksi yang meliputi quality control, proses sablon, packaging sampai dengan
pengiriman langsung ke pelanggan. Jadi Sadeusugi hanya sebagai pihak tengahnya dalam
proses memasarkan produknya, (Fauzi et al., 2021), (Suwarni & Handayani, 2021), (Ahluwalia,
2020) dimana ketika ada pelanggan yang memesan dan menginginkan desain sesuai minat
pelanggan tersebut, pihak Sadeusugi akan membuatkan desain dari permintaan pelanggan
tersebut dan kemudian menyerahkan file desain itu ke vendor untuk kemudian dilakukan
proses finishing nya. Mulai dari bahan baku, proses penyablon, pengemasan sampai
dengan proses pengiriman ke pelanggan semua dikerjakan oleh vendor tersebut. Namun
ketika proses pengiriman produk ke pelanggan bukan dari nama vendor tersebut melainkan
dari nama toko Sadeusugi itu sendiri. (Larasati Ahluwalia, 2020), (Lina & Ahluwalia, 2021),
(Saipulloh Fauzi1, 2020)

METODE
Perusahaan atau bisnis ini bernama Sadeusugi. Nama Sadeusugi sendiri diambil dari dua
kata yaitu “Sade” yang diambil dari bahasa Jawa yang berarti menjual atau jualan.
Alasannya adalah karena budaya dari Indonesia paling banyak salah satunya berasal dari
pulau Jawa dan tujuannya untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia
khusunya yang ada di pulau Jawa. (Febrian Eko Saputra, 2018), (Azwari, A, 2021), (Febria Lina
& Setiyanto, 2021) Sedangkan kata “usugi” diambil dari bahasa Jepang yang berarti pakaian
ringan/cahaya pakaian. Kemudian alasan kenapa tidak ada spasi pada gabungan kata
“Sade” dan “usugi” adalah untuk penggabungan kata sehingga Sadeusugi dapat menjadi
satu kesatuan yang artinya untuk membuat penggabungan budaya Indonesia dan budaya
Jepang. (Fadly et al., 2020), (Fadly & Alita, 2021), (Fadly & Wantoro, 2019)
Toko Sadeusugi bergerak dalam industri kreatif pada bidang usaha fashion terutama
berfokus pada pakaian (clothing) yang menyasar ke pelanggan mulai dari usia 15-45 tahun.
Toko Sadeusugi sendiri masih dalam bentuk toko online dan belum memiliki toko Offline
sehingga jenis usaha yang dijalankan oleh Sadeusugi ini berbentuk Dropship atau dapat
diartikan sebagai pemasaran produk dimana penjual tidak menyimpan. (Rosmalasari, 2017),
(Sari & Sukmasari, 2018), (Sari, 2014)

Stok barang dan jika penjual mendapatkan order atau pesanan, penjual tersebut langsung
meneruskan pesanan dan detail pengiriman barangnya ke distributor, supplier, produsen
atau disebut sebagai vendor. Jadi peran Sadeusugi sendiri dalam memasarkan produknya
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adalah sebagai Dropshipper, namun dalam hal ini bukan berarti Sadeusugi tidak
menyimpan stok barang akan tetapi Toko Sadeusugi hanya menyimpan stok barang untuk
dijadikan sebagai contoh (sample) yang bisa dijual kepada pelanggan yang berada disekitar
rumah agar pelanggan tersebut dapat mengetahui kualitas produk yang dijual oleh
Sadeusugi, sehingga proses produksi, pengemasan sekaligus pengiriman barang dilakukan
oleh Vendor yang bekerja sama dengan Sadeusugi yang berada di kawasan Tanggerang
dan Metro. Selain menjual pakaian/kaos, Sadeusugi juga menjual berbagai produk lainnya
seperti sandal, topi, case handphone, enamel mug dan lain-lain dengan tujuan untuk
kevariatifan produk yang ditawarkan. Namun yang membedakan bisnis Sadeusugi dengan
bisnis lainnya adalah Sadeusugi juga menawarkan value kepada pelanggan yaitu berupa
bebas desain sesuka pelanggan (free design) yang tidak menambah sepeser pun biaya
tambahan serta jenis usaha dari Sadeusugi sendiri lebih menonjolkan dunia seni pada
desain produk yang dijual ataupun ditujukan ke pelanggan yang menyukai dunia kesenian
seperti halnya budaya atau adat istiadat yang ada di Indonesia, contohnya dunia
perwayangan. Selain itu, produk yang dijual Sadeusugi terutama kaos yang bertipe unisex
atau laki-laki maupun perempuan dapat membeli atau menggunakan produk pakaian dari
Sadeusugi. (Ameraldo & Ghazali, 2021), (Ameraldo et al., 2019)

Gambar 1 Struktur Organisasi Saat iniSturktur organisasi Toko Sadeusugi untuk 5 tahun
mendatang diperkirakan akan lebih spesifik lagi dalam pembagian tugas dan wewenangnya
karena sudah memiliki sumber daya manusia yang ahli pada masing-masing divisi.
Mengingat bisnis fashion yang dijalankan.
Oleh Sadeusugi memiliki peluang yang sangat besar dan memiliki target pasar yang luas
sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bisnis dari Sadeusugi ini mengalami
perkembangan yang signifikan sehingga nantinya Sadeusugi ini bisa menjadi brand lokal
besar yang memiliki beberapa toko cabang yang ada di Indonesia. Berikut perkiraan
Struktur Organisasi dari Toko Sadesugi 5 tahun mendatang.
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Gambar 2 Struktur Organisasi 5 Tahun Mendatang
HASIL DAN PEMBAHASAN
Keterkaitan materi dengan struktur organisasi Sadeusugi saat ini terdapat pada materi bab 6
yaitu tentang “Membentuk Struktur Organisasi: Spesialisasi dan Koordinasi”. Dengan
struktur organasasi Toko Sadeusugi yang saat ini masih terbilang sederhana mengenai
jumlah total dari cara-cara dimana tenaga kerjanya dibagi menjadi tugas-tugas yang
berbeda sehingga koordinasi dari pembagian tugas tersebut dapat tercapai di antara tugastugas tersebut. Dalam hal ini struktur organisasi dari Toko Sadeusugi telah dibagi dan
dibentuk menjadi beberapa divisi yang memiliki tugas, fungsi, wewenang dan tanggung
jawab yang berbeda-beda dalam pengelolaan fokus jabatan yang dibawahi disetiap sumber
daya manusianya. Divisi-divisi pada struktur organisasi Toko Sadeusugi saat ini mulai dari
Pemilik/owner, Desain, Vendor, Keuangan dan Pemasaran, dimana Vendor sendiri
memiliki tugas dan tanggung jawab dalam proses produksi, pengemasan (packaging)
sampai dengan distribusi produk ke tangan pelanggan.
Desain struktur organisasi yang tepat harus mengarah pada efisiensi dan efektivitas
organisasi. Dimana didalam struktur organisasi Toko Sadeusugi yang saat ini telah
ditentukan dan dibentuk status, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab dari masingmasing divisi yang terkait. Namun didalam struktur organisasi dari Toko Sadeusugi yang
saat ini masih kekurangan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang menempati
masing-masing divisi, sehingga untuk saat ini pemilik/owner dari Sadeusugi yaitu Saudara
Adji Agung Penggalih merangkap status dan tugas yang ada di struktur organisasi Toko
Sadeusugi. Selain menjabat sebagai owner dari Sadeusugi, Adji Agung Penggalih juga
menempati posisi dalam divisi pemasaran dan juga divisi keuangan dan dibantu oleh
rekannya yaitu Dede Prihantoro yang menempati divisi Desain serta Sadeusugi dibantu
oleh vendor untuk membantu dalam proses produksi hingga distribusi produk ke tangan
pelanggan. Untuk itu, bisnis atau usaha yang dijalankan oleh Toko Sadeusugi.
Saat ini masih berjenis Dropship. Dengan demikian dalam proses spesialiasi pada struktur
organisasi Toko Sadeusugi belum dapat dikatakan atau belum mengarah pada efisiensi dan
efektivitas organisasi karena usaha atau bisnis yang dijalankan masih dalam bentuk
Dropship dan juga keterbatasan tenaga kerja yang dimiliki untuk menempati di masingmasing divisi serta bisnis yang dijalankan masih terbilang muda sehingga dalam kegiatan
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bisnisnya belum terspesialisasi dengan optimal karena masih adanya rangkap jabatan yang
tidak menutup kemungkinan terjadinya kerumitan pada operasional usaha Sadeusugi.
Namun pada sisi koordinasi yang dilakukan oleh Toko Sadeusugi dapat dikatakan
mengarah kepada efektif dan efisien. Karena didalam proses koordinasi yang dilakukan
oleh Sadeusugi yang mulai dari divisi desain membuat desain produk dengan menonjolkan
desain-desain yang berkaitan dengan kebudayaan Indonesia atau dapat sesuai dengan
permintaan desain pelanggan yang kemudian diteruskan ke penjualan atau pemasaran
produk di media sosial yang dilakukan oleh divisi pemasaran lalu kemudian sebelum
dilakukannya proses produksi, divisi desain dan pemasaran akan berkoordinasi terlebih
dahulu kepada pelanggan apabila terdapat permintaan khusus mengenai desain produk
yang diinginkan. Setelah itu, desain yang telah disepakati kemudian diserahkan ke vendor
untuk dilakukan proses produksi sampai dengan distribusi produk ke tangan pelanggan
sesuai dengan detail produk yang diinginkan oleh pelanggan dan juga detail pengiriman
produk setelah dilakukannya koordinasi yang baik antara pihak Sadeusugi dengan pihak
vendor.
Struktur organisasi yang dimiliki oleh Toko Sadeusugi akan mempengaruhi dalam
kemudahan kegiatan koordinasi, kecepatan dalam memproduksi barang dan jasa serta
biaya dalam menjalankan bisnis. Dalam hal ini struktur organisasi dari Toko Sadeusugi
masih belum optimal dan kurang tepat dalam pembagian tugas, fungsi, wewenang dan
tanggung jawab per divisinya, mengingat karena usaha yang dijalankan oleh Sadeusugi ini
terbilang masih muda dan juga karena adanya keterbatasan sumber daya manusia atau
tenaga kerja untuk menempati masing-masing divisi tersebut
Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap kemudahan dalam berkoordinasi, kecepatan
produksi barang dan juga biaya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Namun dalam
hal ini Toko Sadeusugi walaupun masih berjenis Dropship tetap mempertahankan kualitas
pelayanan pelanggan dengan memberikan kemudahan untuk berkonsultasi dan
berkoordinasi terkait dengan permintaan desain yang diinginkan oleh pelanggan tanpa
menambah biaya sepeserpun dan tentunya kualitas produk dan desain produk yang dibuat
tidak mengecewakan dan dapat memenuhi ekpektasi pelanggan sehingga permintaan
pelanggan dapat terealisasi dengan efektif dan efisien. Selain itu, koordinasi antara pihak
Sadeusugi dengan pihak vendor dapat dilakukan dengan baik sehingga biaya operasional
pembuatan produk masih dapat dikendalikan dengan baik.
Namun didalam membentuk struktur organisasi yang mengarah kepada spesialisasi dan
koordinasi yang optimal, Sadeusugi belum dapat dikatakan terspesialisasi dalam hal tugas,
fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing divisi, mengingat saat ini
masih terdapat kendala mengenai kurangnya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang
dimiliki untuk menempati masing-masing divisi sehingga membuat pemilik/owner dari
Sadeusugi untuk merangkap jabatan agar dapat tetap menjalankan usaha dengan lancar.
Namun pada sisi koordinasi, Sadeusugi dapat dikatakan sudah baik dalam melakukan
koordinasi dengan berbagai pihak yang ada di struktur organisasinya saat ini.
SIMPULAN
Berdasarkan informasi yang diperolah penulis dari narasumber yaitu pemilik atau owner
dari Sadeusugi baik itu melalui wawancara secara langsung maupun menggunakan media
komunikasi, penulis dapat menyimpulkan dari laporan makalah ini bahwa dalam
membentuk atau mendesain struktur organisasi diperlukan aspek spesialisasi dan
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koordinasi didalamnya. Karena aspek spesialisasi dan koordinasi didalam membentuk
struktur organisasi sangat penting perannya. Dengan spesialisasi struktur organisasi dapat
dengan jelas pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dari setiap masingmasing kepala divisi sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia
yang dimiliki sehingga semua tanggung jawab pekerjaan disetiap divisinya ditangani
langsung oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja yang sudah ahli dibidangnya
masing- masing sehingga dapat terorganisir dan terkendali dengan baik. Kemudian dengan
koordinasi yang tercipta di struktur organisasi memudahkan di setiap divisinya untuk
berkoordinasi mengenai kegiatan operasional yang akan dilakukan, serta dengan
koordinasi yang baik pekerjaan dan tanggung jawab setiap bagian divisinya dapat dengan
jelas melapor kepada siapa atau berkoordinasi dengan siapa sesuai dengan struktur
organisasi yang ada dan bagaimana setiap divisi terkait satu sama lain dalam hierarki.
Dengan pemberian spesialisasi dan koordinasi posisi maupun jabatan pada struktur
organisasi Toko Sadeusugi akan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi
kelancaran kegiatan operasional disetiap masing-masing divisinya melalui koordinasi yang
baik diantara jabatan satu sama lain dalam rangka memasarkan produknya. Untuk itu
struktur organisasi Toko Sadeusugi yang saat ini maupun pemetaan struktur organisasi 5
tahun yang mendatang akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran usaha yang
dijalankan oleh Toko Sadeusugi. Struktur Organisasi Sadeusugi yang saat ini belum dapat
dikatakan mengarah kepada efisiensi dan efektivitas organisasi karena masih
Terdapat rangkap jabatan yang dilakukan oleh pemilik atau owner Sadeusugi karena
keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam menanganinya sehingga
penerapan spesialisasi dan koordinasi masih belum optimal. Kemudian struktur organisasi
Toko Sadeusugi menurut pemetaan 5 tahun yang akan datang sudah semakin berkembang
dan adanya penambahan divisi sehingga proses spesialisasi dan koordinasi didalam
struktur organisasinya dapat berjalan dengan baik dan optimal tanpa lagi ada rangkap
jabatan sehingga kegiatan operasional maupun kelancaran bisnisnya tidak mengalami
kerumitan karena pembagian tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab telah
dikelompokkan berdasarkan keterampilan, keahlian dan pengetahuan dari sumber daya
manusia yang dimiliki sehingga dapar meningkatkan efektivitas guna mencapai tujuan
organisasi.
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