
BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Sekolah Permata Hati merupakan yayasan sekolah swasta yang telah berdiri 

sejak tahun 2000. Usaha ini merupakan usaha di bidang jasa pendidikan. Usaha ini 

berdomisili di Kavling Senjulung RT.003/RW.011, Kel.Kabil, Kec.Nongsa. Sekolah 

ini didirikan oleh Ibu Dra.Hj.Megarita dan saat ini telah berbentuk yayasan. Awalnya 

sekolah ini hanya sekolah untuk siswa TK dan dikenal dengan nama TK Permata 

Hati, namun sejak tahun 2007 sekolah ini berkembang menjadi TK dan SD. Konsep 

sekolah awalnya sama seperti sekolah yang lain, yaitu sekolah umum dengan banyak 

ekstra kulikuler, namun kemudian pemilik memutar konsep sekolah menjadi sekolah 

Islami, dimana setiap pagi sebelum masuk ke pelajaran umum, siswa akan diajarkan 

doa dan mengaji bersama. Awal perubahan konsep sekolah menyebabkan siswa yang 

mendaftar mengalami penurunan yang signifikan kemudian lama kelamaan siswa 

yang mendaftar semakin banyak.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tanggung jawab 

posisi masing-masing anggota dalam perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi 

pada Yayasan Sekolah Permata Hati dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1 Struktur Organisasi, sumber: Data diolah 2019 

Tugas dan kewajiban dari setiap posisi yang tertera dalam struktur organisasi 

di atas adalah sebagai berikut: 

1. Yayasan 

Adapun tugas dan kewajiban dari yayasan ialah menyokong dalam hal 

pembiayaan, pengambilan keputusan, serta memantau atau mengawasi jalannya 

sekolah tersebut. 

2. Guru 

Guru pada sekolah ini terdiri atas 4 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. 

Guru bertugas mengajar siswa sesuai kewajiban dan jadwal yang telah ditentukan. 

3. Tenaga Administrasi 

YAYASAN 
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Tenaga administrasi yang dimiliki sekolah ialah 1 orang tata usaha. Dimana 

tugasnya ialah mengatur segala hal yang berhubungan dengan data-data siswa, 

administrasi siswa, dan sebagaimana mengenai surat-menyurat. 

4. Siswa 

Siswa dapat disebut sebagai salah satu sumber penghasilan dari sekolah 

tersebut. Siswa berkewajiban mengikuti segala aturan dari sekolah dan mendapatkan 

ilmu yang bermanfaat dari sekolah tersebut. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional dalam Yayasan Sekolah Permata Hati yaitu 

sebagai berikut: 

1. Penerimaan kas 

Sumber pendapatan Yayasan Sekolah Permata hati adalah dari biaya uang 

pendaftaran di awal masuk, dan SPP bulanan siswa SD & TK. Sekolah ini juga 

mendapatkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah. 

2. Pengeluaran kas 

Pengeluaran kas dari Yayasan Sekolah Permata Hati tidak berbeda jauh 

dengan sekolah lainnya yaitu pembayaran gaji guru dan tenaga administrasi setiap 

bulannya, membayar beban utilitas seperti air dan listrik, membeli perlengkapan dan 

kebutuhan sekolah, serta membayar biaya-biaya keperluan lainnya. 

  

   Universitas Internasional Batam 
 
Ezry Desanti, Perancangan Sistem, Pencatatan Akuntansi, dan Pembuatan Laporan Keuangan Berbasis 
Microsoft Access pada Yayasan Sekolah Permata Hati. 
UIB Repository©2019 



16 
 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Yayasan Sekolah Permata Hati selama ini hanya menggunakan pencatatan 

manual yaitu segala bentuk penerimaan dan pengeluaran hanya dicatat pada buku 

oleh tenaga administrasi sekolah tersebut. Pembuatan laporan keuangan yang dibuat 

juga masih manual dan menghabiskan banyak waktu yaitu dengan menghitung satu 

per satu penerimaan per bulan. Begitu juga dengan pengeluaran kas, nota-nota 

pengeluaran kas seperti bayar listrik, beli alat tulis kantor, dan sebagainya biasanya 

hanya dicatat oleh admin pada sebuah buku untuk kemudian ditotal dan dibuatkan 

laporan keuangan per akhir bulan. 

Gambar 2 Catatan penerimaan spp sekolah, sumber: Data diolah 2019 
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