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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

BC’S Cone didirikan pada tahun 2016 oleh Bapak Rudy Hartono . BC’S 

Cone berlokasi di Nagoya Hill Mall, Batam. BC’S Cone merupakan sebuah Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menu utamanya adalah ice cream 

style modern. BC’S Cone dioperasikan oleh 3 orang yang terdiri dari 1 Pemilik 

dan 2 karyawan. Jam operasi BC’S Cone buka dari hari Senin-Minggu pukul 

10:00 sampai dengan 22:00 Wib. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan bentuk susunan dalam organisasi maupun 

badan usaha dimana menunjuk tata cara suatu perusahaan melakukan pembagian 

atau mengelompokkan orang dan pekerjaan yang kemudian berfungsi sebagai 

koordinator agar pekerjaan dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Struktur organisasi BC’S Cone beserta dengan tanggung jawab 

masing-masing struktur adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Struktur organisasi BC’S Cone, sumber: Data diolah, 2017. 

1. Pemilik 

Pemilik memiliki bertanggung jawab atas segala hal termasuk kegiatan 

BC’S Cone, bekerjasama dengan karyawan serta melakukan koordinasi 

kegiatan kerja agar tercapainya tujuan usaha umkm. Pemilik bertugas 

untuk melakukan perencanaan, mengorganisir, memimpin dan 

mengendalikan kegiatan perusahaan dimasa sekarang ataupun dimasa 

yang akan datang. 

2. Karyawan  

Karyawan bertugas untuk melayani, mengambil dan menyediakan 

orderan dari pelanggan. Karyawan bertanggungjawab atas kepuasan 

karyawanan terhadap pelanggan serta kebersihan peralatan BC’S Cone.   

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

BC’S Cone menyediakan es modern yang menu utamanya adalah ice 

cream dengan berbagai topping bagi masyarakat Batam maupun luar Batam yang 

berkunjung dan berwisata di Batam. BC’S Cone beroperasi dari hari Senin sampai 

dengan hari Minggu dari jam 10.00 hingga jam 22.00 Wib. 

Aktivitas kegiatan operasional perusahaan dijalankan oleh 1 pemilik dan 

2 karyawan di BC’S Cone. Aktivitas kegiatan operasional perusahaan dimulai saat 

Pemilik 

Karyawan 

 

Karyawan 
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mulai buka jam 10:00, karyawan wajib membersihkan dan merapikan kembali 

meja dan kursi begitu juga dengan karyawan yang wajib menjaga kebersihan serta 

kerapian ruangan BC’S Cone. Kemudian karyawan melayani pelanggan yang 

datang dan menerima orderan dari pelanggan. Karyawan menginput orderan ke 

mesin register dan pemilik atas orderan dari pelanggan tersebut. Karyawan 

bertugas mempersiapkan orderan dari pelanggan. Setelah orderan siap disajikan 

kepada pelanggan, maka karyawan menyerahkan ice cream tersebut ke pelanggan. 

Setelah itu, karyawan memberikan struk total belanja kepada pelanggan. Setelah 

pelangan menerima struk belanja lalu melakukan pembayaran sesuai nominal 

yang tertera didalam struk tersebut. Sebelum waktu berakhir operasional tepat 

pada jam 23.00 wib , karyawan mulai membersihkan lingkungan dan mengecek 

kembali kebersihan peralatan serta lingkungan kerja. Karyawan membersihkan 

mesin dan mengecek sekali lagi persediaan didalam mesin. Pemilik mengecek dan 

menghitung kembali uang yang diterima dengan nota penjualan yang telah dicatat.   

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

BC’S Cone tidak mempunyai sistem akuntansi yang handal. Mencatat 

bukti kas masuk atas penjualan dilakukan dengan manual dan sederhana pada 

sebuah catatan sedangkan kas keluar atas pembelian dan beban tidak dicatat dalam 

buku melainkan hanya mengumpulkan nota dari supplier yang disimpan. Karena 

oleh itu, sistem akuntansi yang dipakai oleh perusahaan tidak mampu 

menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat akan kondisi posisi 

keuangan dan laba/rugi usaha tersebut. 
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Untuk persediaan BC’S Cone, seperti bahan baku melakukan pengukuran 

stok didalam mesin untuk mengetahui berapa sisa ice cream yang ada. Hal ini 

dilakukan agar bisa mengetahui sisa stock dan kapan harus memesan bahan baku 

tersebut, Akan tetapi belum ada patokan atau standart pengisian es krim dan bisa 

dijual beberapa banyak. sehingga akan mudah dalam menimbulkan kesalahan 

maupun kecurangan dalam BC’S Cone. Pemilik juga tidak dapat mengetahui 

dengan akurat seberapa besar kos harus dikeluarkan dalam setiap penjualan 

masing-masing paket es krim, karena tidak adanya pencatatan persediaan yang 

dikeluarkan untuk penjualan orderan es krim dari pelanggan.  

Pencatatan yang dilakukan pemilik menggunakan data yang ada di mesin 

register. Pada akhir bulan semua data didalam mesin register akan dikalkulasi dan 

juga seluruh nota pembelian selama satu periode. Sehingga bisa mengetahui laba 

atau rugi kotor selama satu periode atau satu bulan. Persediaan hanya dilakukan 

secara fisik pada saat pembelian bahan baku sehingga kurang efektif dalam 

pengontrolan persediaan. 

Pengeluaran kas lainnya seperti beban gaji, sewa, listrik, air, dan beban 

lainnya tidak dilakukan pencatatan maka menghasilkan laporan keuangan yang 

kurang akurat karena tidak dilakukan pengurangan dengan biaya usaha lainnya. 

Dengan memahami struktur dan proses sistem, pemilik lebih mudah untuk 

memahami pengelolahan usahanya dengan disajikan dalam pencatatan, pelaporan 

sistem akuntansi, dan pengendalian internal usahanya. 
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