
BAB III  

PROFIL PERUSAHAAN 

 

3.1 Profil Perusahaan Dagang BABE 

Sejarah BABE 

BABE adalah perusahaan dengan ide bisnis yang sangat dahsyat.BABE mengawali 

operasionalnya pada tanggal 23 September 1998 di jalan Karapitan 48 Bandung, dengan nama 

Tempat Bejubel BABE atau tempat berjual beli Barang Bekas. Dimulai dari 200 barang bekas 

dan 4 orang karyawan, BABE mulai melangkah. 

Walaupun pada saat itu, kondis ekonomi di Indonesia sedang diterjang krisis monter, 

namun dengan sebuah keyakinan bahwa ide bisnis ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagai 

alternatif untuk mencari ataupun memasarkan barang bekasnya BABE terus melangkah. 

Sebagai sebuah merek, nama Tempat Bejubel BABE serta desain logonya terus 

dikembangkan, hingga menjadi merek BABE saat ini. Tujuannya adalah agar mudah diingat 

oleh masyarakat. Pengembangan ini telah memposisikan BABE dengan citra terbaik dibenak 

pelanggan dan masyarakat. Menentukan segmen konsumen yang tepat adalah langkah 

strategis bagi BABE, segmen barang bekas yang sebelumnya dipresepsi untuk kalangan 

mengah kebawah, saat ini justru sudah mulai diapresiasikan oleh kalangan menengah keatas. 

 

Bahkan seiring dengan berkembangnya Bandung sebagai tempat wisata Belanja, BABE 

tidak saja terus merangkul konsumen lokal Bandung, tapi BABE juga mencoba merangkul 

konsumen dari luar kota Bandung.Sejak awal berdiri sampai dengan saat ini, jumlah karyawan 

serta kepercayaan penitip dan pembeli  terus mengalami peningkatan, demikian pula dengan 



infrastruktur yang ada, gedung, kendaraan operasional sampai dengan sistem informasi 

berbasis teknologi terus dikembangkan untuk membangun kepercayaan masyarakat. 

Dengan pola kerja keras, disiplin, kreatif dan inovatif yang selalu manajemen terapkan, 

itu membuat BABE sampai dengan saat ini dapat bertahan ditengah persaingan retail yang ada 

di Bandung. 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada perusahaan sangatlah menentukan kelancaran jalannya 

perusahaan, agar hubungan antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik. Struktur 

organisasi perusahaan dapat mengatur atau menjelaskan wewenang pekerjaan masing-masing 

fungsi atau seksi agar tidak terjadi kesalah pahaman pekerjaan. Jadi jelas bahwa struktur 

organisasi perusahaan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai sistem kerja yang 

baik.  

PD.BABE mempunyai struktur organisasi yang jelas. Tugas dari masing-masing bagian 

sesuai dengan kedudukannya didalam perusahaan. Adapun struktur organisasi tersebut dapat 

dilihat dalam bagan berikut: 

 

 

 



 

Gambar 3.1 Struktur oraganisasi PD.BABE 

3.3 Deskripsi Kerja 

Segala proses transaksi yang terjadi di dalam perusahaan baik itu barang yang akan dititipkan 
untuk dijual ataupun barang yang keluar di inputkan kedalam database. Setelah melalui berbagai 
proses dari berbagai tahapan. Kemudian hasil proses dari data barang tersebut disimpan secara 
komputerisasi. 


