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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

I LOVE SOYAKU adalah usaha kecil yang berlokasi di Batam dengan 

menjual produk makanan dan minuman soya. I LOVE SOYAKU memulai 

usahanya pada tahun 2013 yang kurang lebih berjalan selama 6 tahun sampai saat 

ini, usaha ini berlokasi di FOODSTREET Nagoya Hill Mall. Sampai saat ini I 

LOVE SOYAKU tidak ada menggunakan karyawan melainkan usaha keluarga, 

dalam hal ini pemeilik usaha dibantu oleh istrinya. Produk yang dijual I LOVE 

SOYAKU adalah air tahu dan kembanga tahu. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi I Love SOYAKU hanya mencakup pemilik yang 

sekaligus menjadi karyawan. Dimana pemilik toko bertanggung jawab atas segala 

keputusan operasional seperti kegiatan pembelian barang pokok, penjualan 

kepada pelanggan, biaya yang wajib dikeluarkan seperti biaya sewa. Gambar 1 

menunjukan struktur organisasi I LOVE SOYAKU: 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi, sumber: Data perusahaan diolah, 2018. 
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3.3 Kegitan Operasional Perusahaan 

1. Pembelian Barang Pokok 

Persediaan barang pokok diperoleh dari pemasok lokal. Barang pokok 

yang diperoleh biasanya masuk 1 kali dalam sebulan dan bahan pokok 

yang dibeli modelnya sama. Secara rutinitas pada akhir bulan, pemilik 

usaha selalu pergi ke tempat supplier untuk mengambil barang pokok dan 

pembayaran yang dilakukan secara tunai, dan belum ada pembelian kredit 

sampai saat ini. Selama usaha ini jalan pencatatan transaksi pembelian 

dilakiana dengan pencatatan dibuku catatan pemilik usaha. 

2. Penjualan 

Metode pencatatan penjualan yang dilakukan pada usaha ini sangatlah 

mudah yaitu melakukan pencatatan pada sebuah buku secara manual 

dengan spesifikasi tanggal, jenis produk serta total penjualan pada hari 

tersebut. Sejauh ini belum ada pencatatan atas harga jual dan laba kotor 

usaha sehingga sangat sulit mengetahui laba bersih yang telah diperoleh 

dalam periode harian ataupun bulanan. 

3. Penerimaan dan pengeluaran kas 

Pemilik usaha secara langsung memonitor transaksi penerimaan dan 

pengeluaran kas. Transaksi-transaksi ini dilakukan secara kas atau tunai. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Proses pembukan I LOVE SOYAKU sangat sederhana. Penerapan sistem 

pencatatan pada I LOVE SOYAKU masih belum bisa menyiapkan laporan 

keuangan untuk menjadikan suatu dasar pengambilam keputusan. Pencatatan 
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penjualan yang diterapkan adalah rekapan harain. Pembelian barang pokok tidak 

dicatat oleh I LOVE SOYAKU karena tidak ada pembelian kredit atas barang 

pokok yang dibeli, bahkan saat pembelian barang pokok I LOVE SOYAKU tidak 

menyimpan nota pembelian. 

 Pencatatan yang dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan 

tulisan tangan. I LOVE SOYAKU hanya mencataat penjualan dan pada saat tutup, 

mereke mengkalkulasikan semua penjualan harian. Dengan demikian sangat 

lambat untuk mendapatkan hasil laba kotor harian begitu juga mengkalkulasikan 

laba kotor dalam bulanan. Yang menyekbabkan tidak bisa memberikan laporan 

yang tepat dan sangat sulit dalam pengabilan keputusan untuk keberlangsungan 

usaha yang telah dijalankan. 
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