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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Identitas Perusahaan

Toko Resef adalah sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan

bahan-bahan kue yang beralamat di Komplek Ruko Mitra Raya Blok A no 26,

Batam Centre. Toko Resef di kelola oleh Juliana sejak tahun 2015. Jam

operasional dari Toko Resef adalah di hari Senin sampai Sabtu mulai dari pukul

09.00 sampai dengan 18.00. Toko Resef hanya memiliki 1 karyawan yang

menjaga toko tersebut.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang berjalan

efektif dan efesien jika dimana perusahaan tersebut terdapat struktur organisasi

yang baik. Struktur organisasi sendiri merupakan suatu susunan atau hubungan

antara tiap-tiap bagian dalam suatu perusahaan yang mempunyai tanggung jawab

pekerjaan masing-masing sesuai dengan posisi atau jabatan karyawan dalam

mencapai sebuah tujuan perusahaan.

Struktur organisasi dari Toko Resef termasuk sederhana, dimana hanya

terdiri dari pemilik usaha dan seorang karyawan. Tugas serta tanggung jawab

masing-masing bagian dalam struktur organisasi Toko Resef diuraikan pada
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Gambar 3 Struktur Organisasi Toko Resef, sumber: Data yang diolah,

2015.

1. Pemilik Usaha

Tugas dan tanggung jawab pada pemilik usaha yaitu mengontrol dan

memantau semua proses aktivitas operasional usaha serta membantu

memasarkan dalam bentuk lisan ke sekitar masyarakat.

2. Karyawan Penjaga Toko

Tugas dan tanggung jawab pada karyawan toko yaitu menjaga toko pada

waktu operasional, mencatat dan menghitung secara manual setiap

penjualan dan pembelian barang, serta mencatat sisa persediaan barang.

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan

Toko Resef merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang penjualan

bahan-bahan kue yang beralamat di Komplek Ruko Mitra Raya Blok A no 26,

Batam Centre. Jam operasional pada Toko Resef jatuh di setiap hari senin sampai

dengan hari sabtu pada pukul 09.00 sampai dengan pukul 18.00.

Aktivitas yang di lakukan oleh Toko Resef berupa pembelian bahan-

bahan jadi dari supplier dalam bentuk grosiran lalu dijual kembali dalam bentuk
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pecah belah ke sekitar kawasan masyarakat. Adapun Toko Resef kadang kala

menerima pesanan dari luar kota batam, sehingga bentuk transaksi yang dilakukan

berupa dalam bentuk online.

Dalam pencatatan transaksi penjualan dilakukan dalam bentuk manual

yaitu hanya dengan mencatat dalam sebuah buku yang hanya berisi kolom

tanggal, keterangan barang, jumlah barang, serta harga barang. Sedangkan dalam

transaksi pembelian barang dari supplier, masih tidak menggunakan sistem

pencatatan dalam bentuk apapun, hanya menyimpan nota pembelian dari supplier.

3.4 Sistem Perusahaan

Toko Resef masih menggunakan sistem pencatatan akuntansi secara

manual yaitu hanya dengan mencatat transaksi penjualan serta pembelian dalam

sebuah buku yang bertujuan untuk dapat dicek dan dipantau kembali oleh pemilik

usaha. Begitu pula dengan data persediaan barang, dimana barang yang tersedia

untuk dijual hanya dalam jumlah yang sedikit.

Semua pencatatan yang telah dilakukan masih secara manual berdasarkan

pencatatan dalam bentuk cash basis. Dalam pencatatan persediaan barang dicatat

berdasarkan barang yang hanya ada di pajangan yang hanya dijual untuk

pelanggan walk in. Dapat disimpulkan bahwa Toko Resef ini masih belum

memiliki sistem pencatatan yang terstruktur sehingga belum bisa menghasilkan

sebuah laporan keuangan pada setiap periodenya.
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