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BAB III 

GAMBARAN KEGIATAN PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Tampan Barbershop merupakan usaha yang melayani jasa pangkas rambut 

atau yang dikenal sebegai barbershop, selain itu mereka juga menjual jel rambut atau 

yang biasa disebut pomade. Tampan Barbershop berlokasi di Kompleks Khazanah 

Plaza, Kota Batam. Tampan Barbershop beroperasi setiap hari, dimulai setiap jam 

08.00 sampai 21.00 WIB. Tampan Barbershop memilki 3 orang karyawan. Tampan 

Barbershop berada di lokasi yang strategis yaitu berdekatan dengan dua perumahan 

dan berada tidak jauh dari jalan raya. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Rifai dan Fadhli (2013) memiliki pendapat bahwasanya struktur organisasi 

adalah sebuah distribusi pembagian pekerjaan yang jelas dan dan pemberdayaan 

untuk menggerakan sumber daya manusia yang ada dalam menyelesaikan pekerjaan, 

sehingga tujuan dapat diraih. Struktur organisasi mengilustrasikan distribusi pekerjaan 

dan otoritas, juga tentang beroperasinya fungsi dalam kondisi tertentu yang dapat 

dikomunikasikan dengan jelas dan baik. Struktur organisasi juga mengilustrasikan 

otoritas suatu pekerjaan, alur yang jelas suatu komando maupun laporan. 

Struktur organisasi merupakan tatanan atau kaitan antara bagian bagian yang 

berkolaborasi layaknya organisasi, antar bagian bagiannya memiliki keterikatan yang 

mempengaruhi bagian yang lainnya. Hal yang akan di dapat dari struktur yaitu 
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memeiliki rencana dan target yang tertata yang dilaksanakan atas usaha masing 

masing individu dan memanfaatkan sistem juga tahapan yang layak (Rifai & Fadhli, 

2013). Berikut adalah ilustrasi struktur organisasinya: 

Gambar 1 Struktur Organisasi Pangkas Rambut Tampan Barbershop, Sumber: 

Penulis, 2018 

Tampan Barbershop mempunyai struktur lembaga atau organisai yang terdapat 

diantaranya pemilik, dan tiga orang karyawan. Karyawan tersebut memiliki tugas 

mealyani pelanggan yang akan memakai jasa pangkas rambut. Penjelasan terkait 

jabatan bertujuan untuk menerangkan otoritas dan tanggung jawab dengan secara 

lengkap juga efisien dan tidak bertele-tele dalam uraian tugas. 

Berikut merupakan tugas juga tanggung jawab di dalam masing masing bagian 

operasional di Tampan Barbershop: 

1. Pemilik/Owner

Pemilik usaha ialah orang yang memiliki wewenang merencanakan arah dari 

aktivitas perusahaan, memonitor berkembangnya usaha tersebut, menentukan langkah 

untuk berkembangnya bisnis yang dijalanka perushaan tersebut, juga melakukan 

evaluasi kepada karyawan. Pemilik berurusan langsung terhadap transaksi yang 

terwujud di dalam perusahaan dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan transaksi 

yang dilaporkan oleh karyawannya. 

PEMILIK

KARYAWAN 

Muhammad Akbar Syahwana, Pembangunan dan Penerapan Sistem  Pencatatan Akuntansi pada
Usaha Pangkas Rambut Tampan Barbershop.
UIB Repository ©2019



13 

Universitas Internasional Batam 

2. Barberman (Pemangkas  rambut) 

Karyawan atau yang disebut sebagai barberman memiliki tugas untuk 

melayani pelanggan, karyawan melakukan tugasnya sehari-hari yaitu melakukan 

pangkas rambut terhdapap pelanggan. Karyawan juga yang bertugas menguurus 

transaksi yang diterima dari pelanggan serta mencatatkannya pada laporan harian. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Pemilik usaha membuka operasionalnya setiap hari senin hingga minggu, 

diawali pada pukul 08.00 sampai dengan 21.00 WIB. Di saaat jam operasi usai para 

karyawan mulai melakukan kalkulasi transaksi dan mencatatkan pada laporan harian 

untuk kemudian nantinya diberikan kepada pemilik usaha lalu kemudian memeriksa 

jumlah uang yang ditrima dengan yang dicatat pada laporan harian. Semua transaksi 

pembayaran yang didapatkan dari pelanggan berbentuk uang tunai. 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Pemilik usaha dalam menggerakan usahanya selama ini menggunakan cara 

yang tergolong manual. Transaksi penjualan jasa yang dicatat di simpan didalam 

kertas form oleh karyawannya, yang nantinya akan di laporkan kepada pemilik di tiap 

hari atau setiap minngunya. Kegiatan usaha belum ditata dengan baik hal ini 

mengakibatkan informasi keuangan dalam hal laba rugi, perubahan modal. 

Akibatnya, untuk menetapkan keputusan akan operasional usaha cukup sulit untuk di 

ambil. 
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