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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

  

3.1         Identitas Perusahaan 

 Toko In Style Eco Salon by Martius yang didirikan pada 8 Agustus 2010 

oleh Bapak Martius, pemilik Toko In Style Eco Salon by Martius beralamat di 

Komplek Penuin Centre Blok Q No. 8, Batam. Toko In Style Eco Salon by 

Martius dengan 4 karyawan yang bergerak pada bidang usaha jasa kecantikan.  

 Perusahaan ini beroperasi operasional dari hari Senin sampai hari 

Minggu mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB. Perusahaan ini 

melakukan segala jenis kegiatan operasional usaha yang ditangani oleh pemilik 

usaha sendiri dan beberapa orang karyawan yang diperkerjakan sesuai kebutuhan 

yang dibutuhkan.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

  Dibawah ini terdapat Gambar 1 yang menunjukkan susunan organisasi 

yang ditanamkan oleh perusahaan. Keseluruhan aspek kegiatan operasional  

seperti pembelian, penjualan, pencatatan itu semua dikelola dan ditata oleh 

pemilik usaha tersebut dalam kegiatan operasional sehari-hari. Berikut adalah 

gambar dari struktur organisasi pada Toko In Style Eco Salon by Martius: 

 

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

a.              Fees Revenue 
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Kegiatan memberikan jasa pelayanan berupa potong rambut bermodel, pangkas 

rambut biasa, smoothing rambut, semir rambut serta penataan rambut sesuai 

yang diminta oleh konsumen 

b.   Pengeluaran kas 

 Pengeluaran kas bisa saja dipegang atau diolah oleh pemilik usaha itu  sendiri. 

Pengeluaran kas digunakan untuk pembayaran biaya dengan nominal yang 

tergolong relatif kecil. 

c.   Penerimaan kas 

 Saat adanya transaksi jasa maka akan dijurnalkan ke dalam penerimaan kas, 

kemudian pada hari berikutnya penerimaaan kas tersebut akan diperhitungkan 

lagi oleh owner company. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

  Toko In Style Eco Salon by Martius masih memanfaatkan sistem 

pembukuan manual sederhana yang masih belum memenuhi standar. Hanya 

dengan melakukan pencatatan transaksi yang terjadi pada hari itu lalu dengan 

nominal saja dan setelah tutup bulan maka juga akan mengalami kesulitan dalam 

mencari kembali transaksi yang pernah terjadi. Selain hal itu, pemilik usaha juga 

tidak menyusun laporan bulanan untuk periode tertentu. 

 Toko In Style Eco Salon by Martius belum mempunyai sistem dalam 

pencatatan pengeluaran dan penerimaan. Pengeluaran maupun penerimaan kas 

yang terjadi seiringan dengan periode berjalan pun hanya dicatat dalam buku 

berisi tabel standar dan tidak dilakukan ringkasan secara menyeluruh pada akhir 
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bulan. Sedangkan sistem untuk merekor dan membukukan setiap transaksi secara 

tertata belum di dimiliki oleh Toko In Style Eco Salon by Martius. 
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