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  BAB III  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Identitas Perusahaan 

Butik Lyon adalah salah satu UMKM di Batam yang beroperasi pada 

bidang pakaian wanita. Butik Lyon beralamat di BCS Mal Blok C3 No.2, 

didirikan oleh Ibu Bionita Oei. Butik Lyon didirikan pada tahun 2016. Usaha yang 

telah berjalan sekitar 3 tahun ini beroperasi dengan baik dan terus berkembang. 

Butik Lyon hanya dibantu oleh 1 orang karyawan. Aktivitas di Butik 

Lyon umumnya adalah pembelian pakaian untuk persediaan, transaksi penjualan 

pakaian kepada pelanggan, dan pengecekan stok pakaian. Aktivitas jual beli 

pakaian yang dilakukan di Butik Lyon bersifat kas, baik tunai maupun transfer. 

Butik Lyon juga menerima jasa titip jual dari beberapa toko kenalannya yang 

kekurangan ruang untuk stok pakaiannya. Jasa titip jual ini selain bertujuan saling 

membantu antar kenalan, juga memberi keuntungan bagi pemilik. Pemilik dapat 

menghemat biaya untuk transportasi dan akomodasi untuk pengisian stok. Pemilik 

tetap dapat mendapat keuntungan dengan jasa titip jual meskipun tidak sebanyak 

jika pemilik menjual baju milik sendiri. Pada akhir periode, umunya per bulan, 

pemilik Butik Lyon melakukan penyesuaian untuk memisahkan penjualan dari 

Butik Lyon dan penjualan pakaian titipan toko lain. Biasanya sesama penjual 

pakaian yang saling menitipkan pakaian akan menagih dengan harga yang jauh 

lebih rendah dari harga jual asli. Hal ini agar perputaran stok pakaian toko 

masing-masing lebih cepat, sehingga para pemilik dapat kembali mengisi stok 

pakaian dengan tren dan model baru. Umumnya pakaian yang terdapat pada toko-

toko di Mal BCS mirip-mirip karena berasal dari supplier yang sama yaitu 
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Bangkok, sehingga toko yang lebih dulu mengubah tampilan tokonya dengan 

model pakaian baru akan langsung tampak mencolok dan menarik pembeli. 

Pemilik Butik Lyon yang sibuk dengan pekerjaan pribadinya sehingga tidak dapat 

sering pergi menyetok pakaian baru secara langsung tetap dapat memiliki model 

pakaian baru karena titipan dari toko lain. Biasanya sesama penjual pakaian yang 

saling menitipkan pakaian akan menagih dengan harga di bawah harga jual asli. 

Hal ini agar perputaran stok pakaian toko masing-masing lebih cepat, sehingga 

para pemilik dapat kembali mengisi stok pakaian dengan tren dan model baru. 

Umumnya pakaian yang terdapat pada toko-toko di Mal BCS mirip-mirip karena 

berasal dari supplier yang sama yaitu Bangkok, sehingga toko yang lebih dulu 

mengubah tampilan tokonya dengan model pakaian baru akan langsung tampak 

mencolok dan menarik pembeli. Pemilik Butik Lyon yang sibuk dengan pekerjaan 

pribadinya sehingga tidak dapat sering pergi menyetok pakaian baru secara 

langsung tetap dapat memiliki model pakaian baru karena titipan dari toko lain. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Hubungan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab dari setiap jabatan 

dapat terlihat pada struktur organisasi. Organisasi berkaitan erat dengan strategi, 

fungsi, dan tujuan berdirinya organisasi tersebut. Tujuan organisasi terbagi 2, 

yaitu kuantitatif dan kualitatif (Mardiasmo. 2002). 

Berikut struktur organisasi Butik Lyon: 

 

 

 

Gambar 1: Struktur organisasi Butik Lyon, Sumber: Data diolah, 2019. 
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Tugas dan kewajiban antara pemilik dan karyawan dalam operasional 

usaha, antara lain: 

1. Pemilik 

a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional 

b. Membeli stok operasional 

c. Merekrut karyawan 

d. Mengawasi pekerjaan karyawan 

e. Memeriksa pencatatan transaksi penjualan 

f. Melakukan pencatatan pengeluaran kas 

g. Menganalisa permintaan dan perkembangan pasar 

h. Mengambil keputusan untuk kelangsungan usaha 

2. Karyawan 

a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional saat pemilik tidak di 

toko 

b. Melakukan pekerjaan operasional yaitu menjual pakaian 

c. Mencatat transaksi penjualan 

d. Melapor kepada pemilik jika stok pakaian untuk dijual menipis 

e. Melapor kepada pemilik permintaan dan perkembangan pasar 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

Aktivitas dari Butik Lyon adalah pembelian stok pakaian di Bangkok 

yang dilakukan oleh pemilik butik, penjualan pakaian kepada pelanggan oleh 

karyawan, dan juga terdapat pengeluaran kas bulanan untuk keperluan operasional 

butik, seperti sewa tempat, servis, listrik, biaya pulsa telepon, biaya air minum 

karyawan, dan gaji karyawan. Pengelolaan seluruh aktivitas penjualan pakaian 
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dan pengeluaran seperti biaya air minum dan biaya pulsa telepon dilakukan oleh 

karyawan. Pemilik sesekali datang untuk mengecek keadaan butik dan juga 

mengisi kembali kas tunai untuk butik. Selain pengeluaran kas bulanan yang 

dilakukan oleh pemilik secara pribadi, Butik Lyon juga mengeluarkan kas untuk 

pembelian aset seperti gantungan pakaian, patung manekin, dan pemasangan 

CCTV pada awal pembukaan butik. 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Butik Lyon masih mencatat transaksi secara manual di buku tulis yang 

dikerjakan oleh karyawan dan kemudian diinput ke aplikasi Microsoft Excel oleh 

pemilik. Pencatatan manual di buku berisi rincian penjualan yang terdiri dari 

penerimaan kas hasil penjualan pakaian, tanggal transaksi penjualan terjadi, kode 

pakaian dan harga jual pakaian. Pemeriksaan stok dilakukan saat pemilik 

mengunjungi butik. Karyawan memberitahukan kepada pemilik model pakaian 

yang banyak dicari dan diminati pembeli agar pemilik dapat membeli stok pakaian 

sesuai permintaan pasar dan juga memberitahukan stok pakaian yang perlu dibeli 

kembali. Karyawan di butik hanya menangani penerimaan kas tunai dalam 

transaksi penjualan dan pengeluaran kas untuk biaya operasional sehari-hari di 

butik, seperti biaya air, biaya paket, dan biaya kantong. Penjualan dalam bentuk 

transfer dilakukan ke rekening pemilik secara langsung Selain penjualan transfer, 

biaya bulanan seperti biaya sewa, servis, dan lainnya juga ditransfer pemilik 

secara langsung. Kas di butik dapat terus berkurang meskipun terjadi transaksi 

penjualan. Hal ini bukan dikarenakan kecurangan karyawan, namun saat 

penjualan dilakukan dengan transfer dan pengeluaran dilakukan dengan kas tunai 

akan menyebabkan penurunan kas tunai. Pemilik harus datang ke butik sesekali 
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untuk memeriksa stok kas tunai di butik agar tidak habis total. Selain untuk 

pengeluaran biaya air dan pulsa, kas tunai juga dibutuhkan untuk mengembalikan 

uang kepada pembeli. 

Pencatatan yang dilakukan oleh pemilik menghasilkan informasi yang 

baik namun kurang lengkap dan tidak praktis. Salah satu contoh adalah pemilik 

belum pernah mendepresiasikan aset usahanya. Penyusunan laporan keuangan 

Butik Lyon juga dilakukan secara manual oleh pemilik dengan menggunakan 

aplikasi perangkat lunak Microsoft Office Excel, sehingga tidak praktis bagi 

pemilik yang sibuk. Selain tidak efisien, laporan keuangan yang disusun pemilik 

juga tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang ada. Standar pelaporan 

keuangan berbeda tergantung jenih perusahaan yang pada proyek kerja praktek ini 

difokuskan kepada UMKM. Data untuk laporan keuangan juga diambil secara 

manual sehingga memakan waktu yang lama. Data yang diambil secara manual 

selain membutuhkan waktu yang lama, tingkat keakuratannya juga tidak dapat 

dipastikan. Risiko terjadi error atau pencatatan yang terlewat lebih besar. 

Informasi yang benar dan lengkap dibutuhkan untuk menghasilkan laporan 

keuangan yang dapat diandalkan pemilik sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan untuk kelangsungan usahanya. Apabila informasi kurang 

sehingga menghasilkan laporan keuangan yang tidak tepat akan membuat 

pengguna laporan keuangan keliru dalam mengambil sebuah keputusan. 

Pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan sangat penting karena akan 

mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. 
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Berikut pencatatan yang dilakukan di Butik Lyon 

Gambar 2: Catatan transaksi penjualan Butik Lyon, Sumber: Data diolah, 2019. 
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