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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Ina Salon yaitu usaha yang didirikan lebih dari dua tahun yang lalu oleh 

Saudari Ina dan berlokasi di Bengkong Sadai. Ina Salon memiliki seorang 

karyawan dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya. Secara umum usaha ini 

dikhususkan untuk wanita ataupun laki-laki diseluruh kalangan umur. Ina Salon 

menyediakan pelayanan jasa seperti gunting, cat, masker, make up dan berbagai 

jenisnya. 

3.2 Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi pada usaha menjelaskan relasi tiap atasan dan 

bawahan, wewenang dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh tiap jabatan. 

Organisasi memiliki hubungan yang erat dengan fungsi, strategi dan tujuan dari 

perusahan tersebut. Struktur organisasi pada Ina salon cukup sederhana. Ina Salon 

dikelola langsung oleh pemilik dan satu orang karyawan. Struktur organisasi 

berikut merupakan susunan organisasi Ina Salon: 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi, sumber: Data diolah, 2019 
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Tanggung jawab UMKM yaitu: 

1. Pemilik  

Pemilik usaha bertanggung untuk seluruh kegiatan yang ada di salon, 

mengawasi pekerjaan karyawannya, menentukan harga dari tiap jasa yang 

di sediakan, memberikan saran atau refrensi kepada pelanggan. 

1 Karyawan 

Karyawan bertanggung jawab atas semua pekerjaan oprasional yang 

dilakukan setiap hari sesuai permintaan pelanggan, membersihkan tempat 

usaha, menawarkan jenis produk yang bagus untuk pelanggan yang datang 

serta mencatat setiap transaksi yang dilakukan. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Ina salon termasuk kedalam usaha bidang jasa. Kegiatan oprasional Ina 

salon yaitu seperti membeli perlengkapan salon dan penerimaan kas yang diterima 

dari jasa yang diberikan. Ina Salon melakukan pembelian barang-barang yang 

digunakan untuk kegiatan setiap hari apabila stock sudah tinggal sedikit. 

Untuk meningkatkan usaha ini agar dapat bertahan dan bersaing dengan 

salon lain, maka pemilik dan karyawan melakukan pelayanan yang ramah dan 

baik terhadap pelanggan yang berkunjung agar merasa nyaman dan mau 

berkunjung dikemudian hari. Pelanggan akan datang ketempat usaha dan biasanya 

pelanggan akan menanyakan mengenai produk yang bagus, serta harganya, 

karyawan akan melakukan pelayanan jasa, setelah kegiatan selesai pelanggan 

dapat langsung membayar secara cash. 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Ina salon membuat catatan keuangan sehari-hari dengan sangat simple 

yaitu menulis dalam buku secara manual. Pencatatan yang dilakukan belum ada 

pencatatan jumlah stock.  

 

Gambar 2 Sistem pencatatan pada Ina Salon, sumber: Data diolah 2019 
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