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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

Homeschooling Bina Mandiri dibentuk pada tahun 2015 oleh ibu Maytia 

Shary. Pelaksanaan kegiatan Homeschooling Bina Mandiri dilaksanakan pada 

bulan Februari yang beralamat di Ruko Tisenia, Tiban. Tercatat di notaris sebagai 

usaha pendidikan non formal dan diakui oleh Dinas Pendidikan Kota Batam. 

Terdapat beberapa kelas yang dibuka untuk murid-murid dimulai dari Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),  dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Berbagai kegiatan serta aktifitas sekolah dilaksanakan di Homeschooling 

Bina Mandiri, seperti kegiatan ekstrakulikuler yang dilaksanakan setiap hari jumat 

pagi.  

Homeschooling Bina Mandiri memiliki visi yaitu menjadikan salah satu 

institusi pendidikan unggul dengan mempersiapkan dan melaksanakan program 

pendidikan alternatif agar setiap siswa memiliki pribadi yang mandiri, terampil, 

memiliki kemampuan hidup, dan sopan santun sebagai penerus bangsa. Misi dari 

Homescooling Bina Mandiri yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif 

dan menyenangkan, mengembangkan minat dan bakat siswa, membimbing dalam 

belajar dengan kepedulian sosial yang tinggi, melakukan pendekatan secara 

personal dalam mengatasi keterbatasan dan kelemahan siswa, persiapan 

pembekalan peserta didik dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa.  

Homeschooling Bina Mandiri bertujuan membantu para siswa untuk 

mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhan, kekuatan, dan 

keterbatasan anak. Dimana diharapkan kedepannya peserta didik dapat 

menemukan minat dan bakatnya kelak.  

3.2  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menjelaskan mengenai susunan pada organisasi dari 

suatu perusahaan yang menggambarkan jelas jabatan, tanggung jawab, 

kewenangan, dan kewajiban dari setiap masing-masing anggota perusahaan untuk 
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mencapai tujuan bersama. Homeschooling Bina Mandiri memakai struktur 

organisasi garis lurus menggambarkan bentuk susunan yang wewenangnya 

bergerak mulai dari atas ke bawah, struktur organisasi garis lurus masih sangat 

sederhana dan lebih sering digunakan oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM). 

Organisasi garis lurus mempunyai kewajiban, perancangan, pengelolaan, serta 

pengawasan yang berada dibawah satu garis lurus wewenangnya. Berikut adalah 

beberapa hal yang ada pada organisasi garis lurus yakni: 

1. Susunan visi dan misi organisasi sangat sederhana 

2. Anggota staf karyawan sedikit 

3. Organisasi kecil 

4. Pemilik serta anggota staf karyawan memiliki sikap kekerabatan dan 

saling berhubungan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari 

5. Berhubungan secara langsung antara pemilik dan karyawan 

6. Tahap pekerjaannya maupun alat-alat yang diperlukan tidak terlalu tinggi 

serta tidak beragam. 

Gambaran berikut menjelaskan struktur organisasi yang dijalankan 

Homeschooling Bina Mandiri: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi, Sumber: Data diolah, 2019. 

 

1. Pemilik Homeschooling Bina Mandiri 

Pemilik menyusun, mengawasi, dan berkewajiban atas usaha yang 

dijalankan, serta mengetahui perkembangan homeschooling setiap 

bulannya dari laporan yang diterima oleh karyawan dan mencapai visi dan 

misi homeschooling. 
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2. Kepala Sekolah 

Tugas dari kepala sekolah adalah berkoordinasi kepada guru-guru dalam 

program belajar mengajar dikelas, menyusun metode pembelajaran, dan 

membantu pemilik dalam menjalankan usahanya dalam mengontrol dan 

penyampaian informasi kepada pemilik, guru, ataupun wali murid. 

3. Guru 

Guru bertugas untuk membantu proses belajar siswa selama masa 

pembelajaran berlangsung, mengikuti sistem pembeljaran yang telah 

ditetapkan, dan membantu membentuk karakter siswa di Homeschooling 

Bina Mandiri. 

4. Administrasi 

Administrasi mempunyai tanggung jawab terhadap penerimaan dan 

pengeluaran kas setiap harinya dan dicatat di buku besar dan excel, 

melakukan tutup buku setiap bulannya dan dilaporkan kepada pemilik 

homeschooling, melakukan pendataan siswa baru maupun siswa tetap, dan 

kegiatan yang bersifat administrasi di homeschooling.  

 

3.3 Kegiatan Operasional Yayasan 

1. Penerimaan Kas 

Penerimaan secara kas pada Homeschooling Bina Mandiri didapatkan dari 

biaya uang masuk atau pendaftaran siswa, iuran bulanan yang telah 

ditetapkan, uang diluar kegiatan belajar seperti acara yang dilaksanakan 

homeschooling. Pendapatan ini diterima pada awal bulan atau saat murid 

melakukan pendaftaran. Penerimaan ini diterima homeschooling secara 

tunai atau transfer melalui akun bank homeschooling. 

2. Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas dilakukan setiap bulannya dan menjadi tanggung jawab 

dari homeschooling contohnya biaya listrik air, biaya gaji, wifi, uang 

sampah serta keamanan lingkungan. Lalu pengeluaran yang tidak terduga 

seperti pengeluaran biaya alat tulis, kertas, transportasi, biaya perbaikan 

yang timbul. Biaya gaji diberikan secara tunai kepada guru dan 

administrasi.  
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3.4  Sistem yang Digunakan oleh Yayasan 

Pada awalnya Homeschooling Bina Mandiri belum mengenal sistem 

akuntansi secara handal sehingga pencatatannya yang dilakukan masih dalam 

bentuk manual dan excel dilihat dari penerimaan kas dan pengeluaran dalam 

bentuk kwintansi atau nota. Kwitansi dikeluarkan pada saat biaya SPP, iuran 

siswa, biaya pendaftaran, dan biaya lainnya oleh siswa Homeschooling Bina 

Mandiri.  

Rincian data dalam pencatatan penerimaan pembayaran siswa 

Homeschooling Bina Mandiri masih menggunakan tabel yang dilengkapi dengan 

bentuk format nama, kelas, nomor, dan waktu pembayaran kemudian dari 

pencatatan dilakukan pelaporan kepada pemilik. 

Berikut rincian data laporan keuangan yang digunakan oleh 

Homeschooling Bina Mandiri:  

 

Gambar 3.2 Data Laporan Keuangan, Sumber: Data diolah, 2019. 
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Pencatatan format dalam pengeluaran secara kas yaitu dengan pengaplikasian 

excel yang di dalamnya berisi kolom no, keterangan, angka pengeluaran kas, dan 

total keseluruhan yang dikeluarkan. 
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