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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Identitas Perusahaan

Toko Volutech, UMKM yang didirikan Bapak Ahcay Tio. Toko

Volutech beralamat di Jl. Teratai Ruko No. 8 Blok IV, Batam. Toko Volutech

bergerak di bidang perdagangan yang menjual peralatan dapur. Peralatan dapur

yang diperdagangkan berupa kompor listrik, kompor tanam, penyedot udara dan

oven. Toko Volutech melakukan kegiatan operasionalnya setiap hari dari pukul

08.00 WIB sampai 18.00 WIB.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan diperlukan untuk

kelancaran dalam melaksanakan kegiatan operasioanal perusahaan. Toko

Volutech merupakan UMKM yang hanya memiliki 1 (satu) karyawan dan pemilik

usaha. Toko Volutech hanya mempekerjakan 1 (satu) karyawan untuk membantu

pemilik usaha dalam pemindahaan barang dagang dan pencarian barang dagang

yang diperlukan pelanggan. Semua kegiatan operasional toko dilaksanakan dan

hanya diketahui oleh pemilik. Penentuan seluruh kebijakan operasional

perusahaan dan tanggung jawab atas seluruh transaksi keuangan berada pada

tangan pemilik.

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan

Aktivitas operasional Toko Volutech berupa kegiatan pembelian dan

penjualan barang dagang serta penerimaan dan pengeluaran kas. Kegiatan
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pembelian atau pemesanan dilaksanakan pada saat persediaan barang dagang telah

menipis. Hal ini demi menghindari kurangnya persediaan barang dagang serta jika

terdapat pemesanan langsung barang dagang yang diperlukan dari pelanggan.

Setelah memperoleh barang dagang, barang tersebut dijual kembali ke pelanggan.

Penerimaan kas terjadi ketika adanya kegiatan penjualan barang dagang.

Pengeluaran kas dilakukan untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang

dagang dan biaya operasional rutin seperti biaya utilitas, pajak, telekomunikasi,

gaji dan keamanan.

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan

Toko Volutech masih menggunakan cara sederhana untuk pengakuan dan

pencatatan semua kegiatan yang terjadi dalam menjalani usahanya. Toko

Volutech mencatat semua transaksi operasional pada buku dengan menggunakan

metode berbasis kas. Mutasi persediaan juga dicatat secara manual oleh Toko

Volutech di buku pada saat transaksi penjualan atau pembelian.

Hal di atas terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan pemilik atas

pentingnya pencatatan kegiatan usaha, sehingga mengakibatkan pemilik tidak

dapat melakukan pencatatan secara lengkap. Hal tersebut mengakibatkan pemilik

terkendala dalam mengetahui secara jelas informasi keuangan seperti mutasi

persediaan, laba atau rugi dalam bisnisnya dan aset atau kewajiban yang dimiliki.

Oleh karena itu, pemilik merasa kesulitan untuk menentukan keputusan dalam hal

memajukan usaha mendatang.
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