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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Identitas Usaha 

Sumber Tirto merupakan depot isi ulang air galon yang bergerak di 

bidang jasa, yang telah didirikan oleh Bapak Jumadi sejak 9 April 2010. Usaha ini 

berdomisili di Tanjung Teritip RT 01/ RW 07 Kel. Tanjung Uma Kec. Lubuk 

Baja Batam. Pada awalnya usaha ini hanya dikelola oleh Bapak Jumadi dan sang 

istri, tetapi sekarang sudah memiliki tiga (3) orang karyawan untuk diperkerjakan. 

Jam operasional depot air Sumber Tirto dari pukul 08:30 – 17:00 WIB. Usaha ini 

memiliki satu buah mesin penyaring air yang digunakan untuk menetralisir air 

bersih yang akan dikemas dalam galon air dengan nama produk Sumber Tirto. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Susunan organisasi merupakan tatanan dari berbagai rangkaian kegiatan 

di dalam suatu organisasi yang menjelaskan organisasi itu sendiri. Setiap usaha 

pasti memerlukan suatu struktur organisasi, dengan tujuan mengetahui sejauh 

mana tanggung jawab posisi masing-masing anggota. Adapun struktur organisasi 

pada depot air Sumber Tirto adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 1 Sturktur organisasi usaha, sumber: Data diolah, 2018. 
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1. Pemilik usaha 

Pemilik usaha atau owner di depot air Sumber Tirto memiliki tugas 

mengatur proses kegiatan usaha, seperti mengawasi dan mengkoordinasi 

karyawan agar bekerja sesuai dengan tugasnya. Selain itu, pemilik 

bertanggung jawab untuk melakukan pembelian barang dengan supplier 

dan menentukan harga produk. 

2. Pegawai 

Pegawai depot air Sumber Tirto berjumlah tiga orang, yaitu satu orang 

yang bertugas untuk mengisi air galon dan dua orang bertugas untuk 

mengantar pesanan air galon kepada pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Aktivitas kegiatan operasional pada depot air Sumber Tirto adalah 

berikut: 

1. Penerimaan kas 

Depot air Sumber Tirto hanya menerima kas dari pesanan air galon yang 

telah diantar. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pelanggan. 

2. Pengeluaran kas 

Pengeluaran kas dari depot air Sumber Tirto tidak berbeda jauh dengan 

tempat usaha lainnya, seperti setiap bulan pemilik membayar gaji 

karyawan, membayar listrik dan air, membeli tutup air galon, serta 

membayar keperluan lainnya. 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

Selama ini pihak usaha hanya mencatat total pendapatan dan tidak 

dilakukan secara rutin maupun konsisten, karena biasanya pemilik hanya 

memperkirakan kuantitas galon yang terjual lalu di kali dengan harga pergalon, 

selebihnya pemilik galon mempercayakan semua kepada karyawan. Pemilik tidak 

melakukan pencatatan persediaan sehingga dalam hal pembelian hanya 

mengumpulkan bukti-bukti nota pembelian atas keperluan galon. Kondisi ini juga 

menyebabkan pemilik sulit untuk mengetahui secara pasti tentang laba yang 

diperoleh. 
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