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BAB III 
  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

  

3.1 Identitas Usaha 

Rejuv-A (Facial Treatment & Massage) dalam usaha bidang jasa 

pemijatan dan facial treatment yang bertempat di Komplek ruko Nagoya Hill 

Block R3 No J12, Batam. Bapak Ang Ling, merupakan seseorang yang memulai 

dan mendirikan usahanya yang merupakan perusahaan Rejuv-A ini. Perusahaan 

yang didirikan ini memulai kegiatan operasinya pada pukul 10:00 WIB sampai 

dengan 23:00 WIB mulai hari senin hingga minggu setiap harinya. 

Rejuv-A mempunyai sekitar 25 orang staff. Buku kas biasa merupakan 

sistem dari pencatatan manual yang mencatat saat terjadinya penerimaan 

pendapatan dari jasa pijat & treatment pada Rejuv-A. Pada saat pengeluaran kas 

atau biaya sehari-hari terjadi, juga dilakukan hal yang sama seperti pencatatan 

manual pada Rejuv-A. Tempat facial treatment & pemijatan dalam mengambil 

suatu pendapat atau keputusan yang pasti, baik atau tepat belum memiliki sistem 

mencatat akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan yang pasti. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

 Dalam pemisahan tugas dan susunan struktur yang baik sangat 

diperlukan dalam suatu usaha agar dapat menjalankan kegiatan yang efektif dan 

efisien. Struktur organisasi merupakan penjelasan berupa hubungan antara setiap 

kegunaan dan tanggung jawab dari setiap masing-masing jabatan.  
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 Pada Gambar 1 menampilkan struktur organisasi perusahaan Rejuv-A 

(Facial Treatment & Massage) yang menjelaskan tugas dari masing-masing 

posisi. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi Rejuv-A Facial Treatment & Massage, Sumber: 

Data diolah, 2019. 

Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian struktur organisasi 

pada Rejuv-A adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Usaha 

Membiayai semua keuangan yang berhubungan dengan usaha, 

mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan operasional usaha, 

memberikan instruksi kepada seluruh karyawan, memimpin, dan 

bertanggung jawab adalah tugas sebagai pemilik usaha. Pemilik juga 

bertugas melakukan pemesanan kepada pemasok, melakukan penentuan 

harga jual jasa. 

2. Supervisor 

Tugas supervisor dalam perusahaan ini sebagai jembatan antara pemilik 

dan karyawan bawahan, pengontrolan dan pemberian evaluasi kepada 

setiap karyawan. 

Pemilik 

Terapis Cleaning Service Administrasi 

Supervisor  
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3. Administrasi 

Penyusunan dan pencatatan data dari hasil informasi keuangan agar 

memudahkan pengguna untuk pembacaan informasi keuangan yang 

sudah dihasilkan merupakan bentuk aktivitas dari administrasi. Tugas 

bagian administrasi dalam penelitian ini berupa penerimaan tamu yang 

datang, sebagai kasir yang mencatat seluruh keluar masuknya transaksi 

penerimaan jasa, kas keluar atau biaya harian, dan juga memeriksa 

seluruh transaksi yang telah dicatat didalam buku kas biasa. 

4. Terapis 

 Perusahaan yang bergerak di bidang ini tentu memiliki bagian yang 

terpenting. Terapis merupakan bagian yang terpenting pada bidang usaha 

ini dan memerlukan keahlian untuk menguasai berbagai treatment 

massage yang umum.   

5. Cleaning Service 

Memberikan suatu pelayanan berupa pelayanan kebersihan, pelayanan 

kerapihan dalam suatu bangunan maupun gedung tentu merupakan tugas 

dari cleaning service.  Beberapa tugasnya didalam perusahaan bidang ini 

seperti membersihkan depan ruko seperti jendela, pintu, dan juga 

membersihkan ruangan-ruangan massage dan treatment. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Aktivitas dari Rejuv-A facial treatment & massage adalah memberikan 

pelayanan jasa seperti massage dan facial treatment dengan jam kegiatan operasi 

mulai dari jam 10:00 WIB sampai 23:00 WIB mulai dari hari senin sampai 

Cynthia Dewi. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Rejuv-A (Facial Treatment & 
Massage), 2019. 
UIB Repository©2019



22 

 

 Universitas Internasional Batam 
 

minggu setiap harinya. Dalam penyediaan jasa, Aktivitas Rejuv-A facial treatment 

& massage memberikan pelayanan jasa pijat dan facial treatment dengan pilihan 

yang tidak sama yang tertera di menu pilihan service. Pelanggan yang 

mengunjungi akan melakukan pemilihan service jasa di front desk akan dilakukan 

transaksi pembayaran setelah jasa diberikan,  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Sistem pencatatan manual masih digunakan didalam usaha Rejuv-A 

facial treatment & massage. Laporan tidak tersusun dengan baik karena transaksi 

penerimaan jasa dilakukan pencatatan manual di dalam buku secara manual. 

Sedangkan transaksi yang berupa pengeluaran kas dan biaya terkadang tidak 

dicatat sehingga perusahaan sulit untuk pengambilan suatu keputusan dengan 

akurat.  
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