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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Nanda Servis adalah suatu usaha yang telah berdiri sejak tahun 2016 yang 

didirikan oleh Bapak Andrinal. Usaha ini bertempat di Perumahan PBN blok B No. 

3. Usaha ini merupakan usaha di bidang jasa, yaitu menawarkan jasa perbaikan 

elektronik. memperkerjakan 2 (dua) orang karyawan. Jam operasional dari pukul 

08:00–17:30 WIB pada hari Senin hingga hari Minggu.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan dari berbaga rangkaian 

kegiatan di dalam suatu organisasi mengenai bagian-bagian dari suatu organisasi 

itu sendiri. Biasanya setiap membangun usaha pasti memerlukan suatu struktur 

organisasi, dengan tujuan mengetahui sejauh mana tanggung jawab posisi masing-

masing anggota dalam perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi pada 

Nanda Servis dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi, sumber: data diolah 2018 

Tugas dan kewajiban dari setiap posisi yang tertera dalam struktur 

organisasi di atas adalah sebagai berikut: 

 

Pemilik 

Pekerja 
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1. Pemilik 

Pemilik disini bertugas dalam mengatur proses kegiatan perusahaan, untuk 

mengambil keputusan atas permasalahan yang terjadi dan perusahaan 

bertangggung jawab atas perusahaan untuk mengawasi dan 

mengkoordinasi karyawan agar bekerja sesuai dengan tugasnya. Dan 

pemilik bertanggung jawab untuk menentukan tarif dari hasil pekerjaan 

yang telah dilakukan. 

2. Pekerja 

Pekerja disini terdiri atas 2 orang, dua orang laki-laki yang mana dua 

orang laki-laki tersebut bertugas untuk memperbaiki setiap elektronik yang 

rusak.Pekerja juga dalam usaha ini memiliki tugas untuk membantu 

pemilik dalam menjual belikan elektronik yang ada dalam usaha. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional dalam Sumber Tirto sebagai berikut: 

1. Penerimaan kas 

Nanda Servis hanya menerima kas dari pembayaran jasa setelah 

memperbaiki elektronik. Dimana pembayaran dilakukan secara tunai oleh 

pelanggan. 

2. Pengeluaran kas 

Pengeluaran kas dari Nanda Servis dimana membayar upah pekerja per 

harinya, sesuai dengan pekerjaan yang didapat dalam satu ahri tersebut. 

Pada tiap bulannya membayar listrik dan air dan juga untuk membeli alat-

alat untuk memperbaiki setiap elektronik.  
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Selama ini Nanda Servis hanya mencatat total pendapatan dan penjualan 

secara manual. Dengan cara mencatat berapa penerimaan dari jasa yang diberikan 

kemudian juga mencatat berapa pengeluaran yang dikeluarkan pada satu hari 

terbut tanpa mengetahui berapa pendapatan atau laba bersih yang didapat. Hal ini 

lah yang menyebabkan pemilik tidak dapat mengetahui laba atau rugi dari 

usahanya, dan keputusan apa yang sebaiknya diambil untuk mengantisipasi laba 

atau rugi yang terjadi.  
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