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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Lina Salon berdiri pada tahun 2013 oleh Lie Hiah, yang berlokasi di 

Komplek Orchid Park (samping pujasera) Batam Centre dimana salon telah 

beroperasi selama kurang lebih 5 tahun.  Lina Salon merupakan usaha yang 

bergerak di bidang Jasa seperti gunting rambut, creambath, dan berbagai macam 

perawatan yang disediakan untuk wanita maupun pria. Tidak hanya bergerak di 

bidang jasa saja salon ini juga bergerak di bidang Dagang yaitu dengan menjual 

produk-produk seperti vitamin rambut, pewarna rambut, jel rambut, shampoo, 

hair tonic, dan lain lain. 

Lina Salon memiliki dua orang karyawan tetap yang salah satunya adalah 

pemilik salon. Salon ini belum memiliki sistem akuntansi yang baik dan benar, 

sehingga tidak membuat laporan keuangan setiap periodenya dan tidak bisa 

mengambil keputusan untuk bisnis kedepannya. Pencatatan yang dilakukan salon 

saat ini hanya secara manual dengan mencatat dibuku pada saat terjadi transaksi. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan suatu posisi atau kerangka dalam unit 

organisasi beserta dengan tugas-tugas yang telah dikelompokkan oleh suatu 

devisi. Struktur organisasi dalam perusahaan bertujuan untuk memahami 

tanggung jawab posisi masing-masing anggota didalam perusahaan. Berikut 

Struktur organisasi pada Lina Salon. 
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Gambar 3.2.1 Struktur Organisasi Lina Salon, sumber: Data olahan, 2019. 

Tugas dan tanggung jawab masing-masing posisi dalam struktur organisasi 

sebagai berikut: 

1. Pemilik 

Pemilik memiliki tanggung jawab atas segala kegiatan usaha, mengawasi 

karyawan dan mengembangkan serta mengambil keputusan seluruh aktivitas 

perusahaan. 

2. Karyawan 

Karyawan melakukan tugas dengan melayani kebutuhan pelanggan secara 

professional dan memiliki tanggung jawab terhadap kenyamanan dan 

kepuasan pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Lina Salon bergerak dalam bidang dagang dan jasa. Setiap transaksi yang 

terjadi dicatat dalam buku pendapatan atau pengeluaran kas. Berikut ini adalah 

kegiatan pada Lina salon: 

1. Pembelian 

Terdapat kegiatan pembelian aset tetap dan persediaan pada Lina Salon. 

Pembelian aset tetap berupa mesin-mesin yang digunakan saat treatment 

seperti catokan, steamer, alat cukur, dan lain lain. Pembelian persediaan 

Pemilik Usaha 

Karyawan 
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berupa produk-produk salon seperti vitamin rambut, pewarna rambut, jel 

rambut, shampoo, hair tonic, dan lain lain. 

2. Penjualan 

Kegiatan penjualan pada Lina Salon berupa vitamin rambut, pewarna 

rambut, jel rambut, shampoo, hair tonic, dan lain lain. Untuk penjualan 

barang belum tentu terjadi setiap hari, salon ini lebih mengutamakan dalam 

bidang usaha memangkas rambut dan treatment rambut. 

3. Pengeluaran dan pendapatan kas 

Kegiatan setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam buku pengeluaran dan 

pendapatan kas. Penerimaan kas berupa uang tunai pada hari dimana 

terjadinya transaksi. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Sekarang ini Lina Salon belum memiliki sistem yang digunakan. Pemilik 

hanya menggunakan pencatatan sederhana berupa catatan dibuku jika terjadi 

transaksi. Dengan menggunakan pencatatan manual maka hasil yang didapatkan 

tidak akurat sehingga tidak membuat laporan keuangan setiap periodenya dan 

tidak bisa mengambil keputusan untuk bisnis kedepannya.  
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