
BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Maharani Wedding Organizer merupakan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa wedding organizer atau penyelenggara pernikahan dan makeup artist 

yang mengkhususkan pelanggan muslim dan berhijab. Usaha Maharani Wedding 

Organizer ini terletak di Bengkong Abadi  1 jalan anggrek no.274, Batam. 

Maharani Wedding Organizer yang berdiri dari 2016 yang lalu, berfokus 

memasarkan paket wedding nya di social media instagram, dalam postingannya 

pemilik tidak meletakkan jam formal beroperasi, karena semua yang berhubungan 

dengan oprasional tergantung waktu pemilik dalam menjalankannya.  

Pemilik dari Maharani Wedding Organizer adalah Rani Maharani, 

usahanya dirintis sendiri dengan bantuan permodalan keluarga. Dalam 

menjalankan kegiatan usaha, pemilik melakukan secara sendiri, tetapi apabila 

dalam setiap job membutuhkan tenaga kerja lebih, maka pemilik akan meminta 

bantuan asisten paruh waktu. Dekorasi wedding pemilik bermitra dengan 

organizer lain, sehingga pemilik akan membayarkan pendapatan jasanya apabila 

membutuhkan mitra tersebut. 

Pada mulanya usaha yang dirintis ini, masih sepi pelanggan, tetapi 

dengan adanya bantuan media sosial seperti instagram, pemilik dengan mudah 

mendapatkan pelanggan setelah memposting berbagai macam paket wedding. Jasa 

yang ditawarkan oleh Maharani Wedding Organizer yaitu penyelenggara pesta 
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pernikahan, mulai dari sewa panggung, pelaminan, dekorasi, fotography, 

peralatan makan, make up pengantin, serta dekorasi hantaran pernikahan. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Oraganisasi merupakan suatu kesatuan sosial yang bekerjasama secara 

sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat di ketahui secara rinci guna tujuan 

bersama. Struktur organisasi merupakan kerangka yang didalamnya terdapat pola 

yang berhubungan dalam bidang-bidang pekerjaan. 

Perumusan struktur organisasi yang baik adalah berdasarkan tujuan, 

impiah ataupun sasaran yang ingin dicapai suatu perusahaan, dan dituangkan pula 

dalam job description sehingga lebih jelas lagi bentuk struktur dan deskripsi 

pekerjaan masing-masing individu didalamnya. Adanya struktur organisasi yang 

baik dalam suatu perusahaan menjadi faktor utama apakah perusahaan telah 

berjalan dengan cukup efektif dan efesien. 

Maharani Wedding Organizer memiliki struktur organisasi, dan dapat 

digambarkan melalui table dibawah ini:  

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Struktur Organisasi Perusahaan, sumber: data diolah 2019. 

Pemilik Usaha 

Karyawan 
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Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pemilik memiliki peranan 

penting dalam semua pengurusan oprasional usaha, uraian tugas dan tanggung 

jawab pemilik sebagai berikut: 

1. Kontrol Usaha (Pemilik) 

a. Bertanggung jawab dalam keseluruhan oprasional perusahaan 

b. Mengontrol semua transaksi yang terjadi secara langsung 

c. Mengambil keputusan yang berhubungan dengan oprasional 

perusahaan 

d. Bekerjasama dengan vendor 

2. Karyawan 

a. Bertanggung jawab terhadap Pencatatan transaksi nota harian 

b. Bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang diminta pemilik 

 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

Aktivitas yang beroprasi pada usaha Mahrani Wedding Oraganizer terdiri  

dari aktivitas penerimaan kas yaitu pendapatan terhadap jasa yang telah 

dilaksanakan. Aktivitas pendapatan ini terjadi apabila pelanggan melakukan 

pembayaran tagihan ataupun pembayaran tunai. Oprasional perusahaan dilakukan 

setiap hari dengan jam oprasional yang tidak dibatasi sesuai waktu pemilik.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem pencatatan yang dilakukan oleh usaha Maharani Wedding 

Oragnizer menggunakan pencatatan yang sederhana yaitu dengan pencatatan 
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manual dan sederhana menggunakan buku. Semua transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas dicatat berdasarkan cash basis. 

Sebelum melakukan pencatatan pemilik mencatat pemasukan uang 

menggunakan nota biasa, yang didalamnya menggunakan tulisan tangan pemilik, 

ketika ada transaksi yang menggunakan down Payment (DP) pemilik 

memberikan nota merah pelanggan, dan apabila sudah menerima pelunasan 

pemilik dan pelanggan akan bertukar nota. Pencatatan manual ini belum dapat 

menghasilkan laporan keuangan yang jelas dan akurat, sehingga sulit bagi 

pemilik untuk mengambil keputusan terhadap usahanya. Pencatatan penerimaan 

uang dari nota, selanjutnya dicatat kedalam buku tulis untuk merangkung semua 

catatan masuk dan keluar kas. 
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Gambar 3.4 Pembukuan usaha, sumber: Data perusahaan diolah,2019. 
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