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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

  

3.1 Identitas Usaha 

Toko Batam Maju adalah kegiatan usaha berskala mikro kecil yang didirikan 

oleh Dedi pada tahun 2002.Toko Batam Maju adalah salah satu unit usaha berskala 

mikro kecil yang bergerak di sector bisnis perdagangan sparepart kendaraan bermotor 

dan jasa perbaikan kendaraan bermotor.Jam operasional di Toko Batam Maju dimulai 

dari jam8 pagihinggajam 17. Kadang-kadang waktu pulang kerja bisa lebih dari 17:00 

WIB apabila di toko tersebut masih ada kendaraan yang belum selesai diperbaiki. 

Apabila adanya kejadian kendaraan mogok, maka karyawan toko tersebut harus 

menuju ke lokasi kejadian membawa kendaraan mogok itu tersebut ke bengkel untuk 

melakukan perbaikan kendaraan.Toko Batam Maju berdomisili di Komplek Tanah 

Mas Blok D No.9 Sungai Panas, Batam.Toko Batam Maju memiliki karyawan 

sebanyak 7 orang (Data diolah, 2019). 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Masing-masing perusahaan, entitas atau badan usaha lainnya wajib 

menerapkan pendirian struktur organisasi mekanik. Struktur organisasi mekanik 

menggambarkan kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing jabatan 

atau posisi yang ada di dalam lingkup perusahaan itu tersebut. Dengan adanya 

struktur organisasi mekanik, maka komponen dalam perusahaan akan berjalan secara 

optimal dan roda perusahaan akan bergerak secara efektif dan efisien. Sehingga 
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perusahaan dapat melakukan kegiatan operasional masing-masing secara lancar 

(Coulter, 2017).  

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi dalam Toko Batam Maju : 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi Toko Batam Maju, sumber: Data yang diolah, 

2019 

Berikut ini adalah kewajiban, ruang lingkup dan tanggung jawab dari pendiri 

toko dan karyawan : 

1. Pendiri Toko 

a. Bertanggung jawab atas kelancaran dan kelangsungan usaha; 

b. Melakukan fungsi pengawasan pada kegiatan yang berkaitan dengan 

kelangsungan usaha; 

c. Bertanggung jawab atas kegiatan pembelian, penjualan barang dagang dan 

jasa yang berhubungan dengan usaha; 

d. Bertanggung jawab atas transaksi pengeluaran dan penerimaan kas; 

e. Bertanggung jawab kepada konsumen; 

Pemilik Toko 

Karyawan 
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f. Membimbing karyawan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 

 

2. Karyawan 

a. Melayani pelanggan atau orang lain yang sedang berkunjung kedalam toko 

dengan sopan dan ramah; 

b. Membantu pemilik toko untuk melaksanakan kegiatan penjualan; 

c. Melaksanakan tugas dari pemilik dengan baik; 

d. Menjaga barang-barang dagang supaya tidak terjadi kehilangan atau rusak; 

e. Menyiapkan barang dagang yang akan dijual; 

f. Menjaga dan membersihkan fasilitas yang ada di dalam toko; 

 

3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Aktivitas yang sering dilakukan oleh Toko Batam Maju dimulai dari 

pembelian barang dagang seperti aki, wiper, ban dan lain sebagainya dari berbagai 

pemasok. Pembelian barang dagang dilakukan dengan cara berkunjung ke toko secara 

langsung atau pesan melalui telepon. Sistem pembayaran ada yang dilakukan secara 

kredit ataupun tunai. 

Setiap kali pemilik membeli barang dagang apabila sisa persediaan semakin 

menipis atau adanya keluaran produk terbaru.Sedangkan sistem penjualan barang 

dagang di toko dapat dilakukan secara kredit maupun tunai.Akan tetapi untuk 

penjualan jasa pemilik cenderung menerapkan sistem pembayaran secara tunai (Data 

diolah, 2019). 
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3.4 Sistem yang sedang digunakan oleh Toko Batam Maju 

Sampai sekarang ini, Toko Batam Maju hanya melakukan pencatatan 

transaksi secara tertulis melalui buku harian, seperti pengeluaran, penerimaan, 

pembelian dan penjualan. Toko ini tidak punya sistem pencatatan atau pembukuan 

akuntansi yang tepat dan akurat. Pencatatan persediaan barang dagang hanya 

dilakukan dengan cek fisik pada akhir tahun, toko batam maju tidak pernah membuat 

laporan persediaan setiap periode. Pencatatan akuntansi keuangan pada toko batam 

maju masih menggunakan pencatatan berbasis kas atau cash basis. Maksud dari 

pencatatan berbasis kas yaitu pengakuan pendapatan dan biaya yang berhubungan 

dengan usaha setelah transaksi sudah diterima atau dibayar. 

Sistem seperti demikian membuat pemilik toko tidak mengerti dengan 

kondisi operasional toko, tidak mengerti apakah toko ini memiliki keuntungan atau 

tidak.Terus pemilik juga tidak tahu bagaimana posisi keuangan toko selama periode 

yang berjalan karena pengeluaran dan penerimaan tidak pernah di catat oleh pemilik 

karena umumnya pemilik toko menganggap penerimaan penjualan merupakan 

untung, terus pengeluaran banyak maka toko rugi.Ini adalah pemikiran yang salah. 

Sistem pencatatan dan standar akuntansi yang dipakai oleh Toko Batam Maju tidak 

mengikuti SAK-EMKM sampai saat ini. 
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