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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Wei Xing termasuk salah satu sektor usaha jasa yang menyediakan jasa 

salon yang mencakup memotong, mencuci rambut, dan berbagai jenis jasa yang 

berkaitan dengan perawatan rambut. Wei Xing berdomisili di Nagoya Business 

Centre Blok VI No. 35. Wei Xing umumnya beroperasi setiap hari dari pukul 09.00 

WIB sampai dengan 19.00 WIB (hari Senin sampai dengan Jumat) dan pukul 11.00 

WIB sampai dengan 18.00 WIB (hari Sabtu dan Minggu). Waktu operasionalnya 

fleksibel karena tergantung berapa banyaknya pelanggan yang kunjung, sehingga 

kadang-kadang berhentinya operasional bisa lebih awal bahkan lebih malam. Toko 

Wei Xing memiliki tiga orang karyawan yang diberikan kewajiban yang berbeda 

yang menolong pemilik dalam mendominasi aktivitas operasional toko. 

 Ibu Mimi adalah pemilik merangkap penguasa Wei Xing, seorang 

pebisnis yang telah menjalankan usaha ini kurang lebih 11 tahun. Wei Xing 

merupakan salah satu toko yang berhasil menjalankan operasionalnya dengan 

waktu yang cukup panjang, di mana para pesaingnya yang semakin menambah. 

Salah satu alasan atas kehasilannya berupa memiliki pelanggan-pelanggan yang 

setia dikarenakan jasa yang diberikan olehWei Xing membuat pelanggannya 

merasa puas, sehingga pelanggan-pelangganya akan berkunjung kembali.  
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3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Wei Xing memiliki susunan organisasi yang simpel yang hanya dilingkupi 

pemilik toko dan karyawan. Penguasa toko bertanggung jawab terhadap semua 

aspek aktivitas operasional yaitu aktivitas pengeluaran, penjualan, pembelian, 

merekrut karyawan baru dan aktivitas lainnya. Sedangkan karyawan bertugas 

membantu pemilik dalam pelaksanaan aktivitas operasional, seperti menangani 

penjualan jasa yang berupa memotong, mencuci dan memberikan perawatan 

rambut. Gambar 1 menunjukkan struktur organisasi Wei Xing: 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

1. Pembelian/Barang Masuk 

Masuknya persediaan barang berasal dari pemasok luar negeri yang sudah 

didistribusikan ke distributor lokal. Persediaan biasanya masuk sebulan 

sekali dan jenisnya tidak bervariasi karena tergantung jenis persediaan 

yang lebih diminati pelanggan. Proses pembelian barang diawali dari 

pesanan yang diberitahukan kepada distributor dan pesanannya akan 

dikirimkan ke toko, sedangkan untuk pembayaran biasanya secara tunai 

sehingga tidak memiliki utang kepada pemasok. Untuk persediaan yang 

masuk hanya diperiksa apakah sesuai dengan pesanan sehingga tidak 

Pemilik Toko 

Karyawan 
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pencatatan transaksi pembelian, tetapi pencatatan barang masuk tetap 

dicatat. 

2. Penjualan 

Setiap penjualan jasa dan dagang akan diisi dalam buku catatan yang 

sederhana yang berisikan eksplanasi, tanggal, kode barang, jenis jasa dan 

nilai jual. Karena tidak adanya pencatatan nilai beli, sehingga sulit 

diperoleh informasi mengenai laba kotor dan bersih yang diterima dari 

hasil jualan tersebut dalam suatu periode baik harian mau pun bulanan. 

Karena Wei Xing berupa usaha jasa dan dagang, maka untuk penjualan 

jasa tidak ada penerimaan secara kredit, sedangkan untuk penjualan 

dagang kadang-kadang ada. 

3. Penerimaan dan pengeluaran kas 

Pemilik mengelola arus masuk dan keluarnya kas secara penuh dan tidak 

mengarsip formulir berupa nota-nota atas transaksi secara tunai. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Wei Xing menerapakan pencatatan yang sangat simpel, yaitu dengan 

mencatat seluruh transaksi penjualan baik jasa mau pun dagang pada sebuah buku 

catatan, sedangkan transaksi pembelian jarang dicatat. Wei Xing tidak dapat 

menyediakan laporan keuangan dengan sistem pencatatan seperti ini, sehingga 

tidak memiliki patokan dalam pengambilan keputusan. 

Sistem pencatatan dengan menggunakan tulis tangan yang secara manual 

dan sederhana hanya terdapat rekapan penjualan harian yang terjadi dan total kas 

yang diterima. Apabila terjadinya penjualan dagang hanya mencatat jenis 
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persediaan dan jumlah kas yang diterima, tetapi persediaan yang dijual tidak disertai 

dengan nilai pembelian. Untuk mengetahui dan memastikan berapa banyak 

persediaan yang dijual, pemilik toko biasanya menghitung sisa persediaan barang 

pada akhir periode tersebut dan dikurangi dengan persediaan barang masuk pada 

awal periode. Dengan cara tesebut dapat diketahui juga berapa banyak persediaan 

yang akan dipesan untuk penambahan persediaan pada periode selanjutnya. 

Dengan cara pencatatan sederhanan yang diterapkan, Wei Xing sulit untuk 

menghasilkan laporan finansial yang tepat sehingga adanya kurang pemahaman 

kondisi keuangan yang dimiliki serta kurang efektif untuk menentukan keputusan 

atas kontinuitas bisnisnya. 
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