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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Anisa Scraft adalah salah satu usaha berbentuk UMKM yang beroperasi 

dalam bidang perdagangan jual beli aneka busana muslim terutama jilbab. Anisa 

Scraft beralamat di Tiban Pajak Kavling Cendrawasih Blok B No. 88, Batam. 

Anisa Scraft didirikan oleh Ibu Anisa Maya Sari sejak tahun 2017 dan terus 

beroperasi sampai sekarang. Kegiatan operasional usaha dimulai pukul 09.00 WIB 

sampai 05.00 WIB dari hari senin sampai minggu. Penjualan Anisa Scraft dapat 

dilakukan secara langsung di toko Anisa scraft maupun online, mekanisme 

penjualan secara online dilakukan dengan menggunakan akun pribadi media sosial 

Ibu Anisa yaitu melalui facebook, instagram, dan pemesanan online tersebut dapat 

menggunakan messengger, line, dan whatshapp. 

  

3.2 Struktur Organisasi  

Struktur organisasi merupakan pengaturan pekerjaan secara formal dalam 

suatu organisasi. Struktur organisasi dapat membagi tingkat pembagian tugas 

pekerjaan-pekerjaan menjadi lebih spesifik dan jelas sehingga karyawan dapat 

bertanggung jawab dengan tugas individual yang telah diberikan. Berikut ini 

merupakan struktur organisasi yang dimiliki Anisa Scraft:  
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Sumber: Data diolah, 2019 

 

Penjelasan pembagian tugas serta tanggung jawab dari setiap bagian 

diuraikan pada penjelasan berikut: 

1. Pemilik 

Bertanggung jawab sepenuhnya dalam kegiatan operasional usaha, termasuk 

mengawasi setiap transaksi yang terjadi, mengawasi karyawan, mengawasi 

segala pemasukan dan pengeluaran usaha, dan mengambil keputusan agar 

bisnis tetap berjalan dengan lancar.  

2. Admin 

Bertanggung jawab menjaga toko, melakukan pencatatan atas semua 

transaksi usaha yang terjadi, memberikan informasi kepada pelanggan 

mengenai produk yang dijual, dan melakukan pencatatan fisik untuk 

diberikan kepada pemilik sebagai penanggung jawab usaha. 

3. Kurir 

 Mengirimkan pesanan barang yang dipesan oleh pelanggan,  membantu 

mengntar karyawan dan pemilik. 

 

 

 

Kasir 

Pemilik 

Kurir 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Siklus operasional usaha Anisa Scraft dimulai dengan pembelian persediaan 

yang dilakukan pemilik apabila stok persediaan barang telah berkurang atau habis, 

pembelian persediaan dilakukan dari supplier. Pembelian persediaan biasanya 

dilakukan sebulan sekali atau sebulan tiga kali sesuai dengan tingginya 

permintaan pembeli. Pembelian dapat dilakukan secara langsung maupun melalui 

pemesanan dari telepon, dan sistem pembayaran dilakukan melalui bank atau 

secara tunai.  

Sistem penjualan barang dapat dilakukan secara langsung di toko Anisa 

Scraft ataupun melalui online yaitu dengan sosial media pemilik Anisa Scraft, 

pelanggan dapat melakukan pembayaran secara tunai dan transfer, serta pelanggan 

dapat mengembalikan barang apabila terjadi kerusakan pada barang sebelum telah 

dua hari baik pemesanan secara online maupun langsung. Pemesanan barang yang 

dilakukan melalui media sosial maupun telepon akan dikenakan biaya tambahan 

berupa biaya antar sesuai dengan jarak yang dituju. Sistem administrasi Anisa 

Scraft terjadi dimulai dari pencatatan nota-nota setiap transaksi penjualan, dan 

diolah menghasilkan laporan sederhana informasi kerugian dan keuntungan yang 

akan diberikan kepada pemilik usaha. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Pencatatan transaksi yang dilakukan Anisa Scraft dilakukan secara manual 

dengan mencatat transaksi penjualan pada nota penjualan, perusahaan hanya 

mencatat nama pembeli dengan tujuan pengiriman saja perusahaan tidak mencatat 

jenis barang yang keluar apabila pembelian tidak dalam jumlah yang besar, selain 
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itu perusahaan tidak mempunyai arsip apabila terjadi pembelian barang, 

pengeluaran kas, maupun perenerimaan kas, karena itu ketidakakuratan data 

semakin besar dan tidak dapat menggambarkan keadaan finansial usaha yang 

sebenarnya. Selain itu pembelian persediaan maupun jumlah akhir persediaan 

tidak dilakukan pencatatan karena dikarenakan banyaknya barang masuk dan 

keluar sehingga dihitung secara manual, karena itu laporan yang dihasilkan tidak 

efektif, sehingga pemilik tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah barang 

keluar maupun masuk ataupun hilang karena tidak adanya perhitungan fisik 

persediaan barang dagang. Berikut ini merupakan pencatatan yang dilakukan oleh 

sebelum menggunakan sistem Anisa Scraft: 

 

Gambar 3.1 Sistem pencatatan pada Anisa Scraft, sumber: Anisa Scraft, 2019 
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