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 BAB  III  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Follow Me adalah UMKM beroperasi dalam bidang penjualan Parfum di 

Batam. Follow Me adalah bisnis yang didirikan Ibu Lina pada tanggal 10 Juni 

2018. Follow Me berlokasi di CN030, Nagoya Hill Shopping Mall, Lubuk 

Baja ,Batam.  

Follow Me dikelola sendiri oleh Ibu Lina dan mempunyai satu orang 

karyawan dalam menjalankan usahanya. Usaha ini didirikan karena pemilik 

memiliki hobi dalam mengoleksi parfum dan pesaing usaha parfum di Nagoya 

Hill Shopping Mall masih belum banyak. Follow Me mengikuti jam dan hari 

operasional Nagoya shopping Mall karena letak tokonya berada di dalam mall.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi menggambarkan hubungan saling bergantungan pada 

pihak yang terlibat. Masing-masing mempunyai peran tersendiri pada posisi 

tertentu mempengaruhi satu sama lain. Suatu usaha dapat berjalan lancar jika 

struktur organisasi menjalankan fungsi sesuai yang dikoordinasikan. Follow Me 

memiliki pembagian kerja dalam pertanggung jawaban usahanya : 

1. Pemilik  

Sebagai seorang pemilik, Ibu Lina memiliki tanggung jawab pada kegiatan 

operasional dalam usahanya, mengembangkan strategi usaha, mengawasi, 

melakukan pengelolaan keuangan kegiatan usaha serta sebagai pihak pengambilan 
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keputusan dan solusi atas kendala yang dialami saat kegiatan operasional usaha 

berlangsung. 

2. Karyawan  

Karyawan Follow Me bertugas mencatat secara manual persediaan barang 

dagang yang masuk dan penjualan barang setiap harinya. Pengecekan persediaan 

barang dagang atau stok dilakukan tidak rutin. Karyawan juga menghitung uang 

tunai yang diterima dari hasil penjualan dan menyetorkannya kepada pemilik. 

 

 Struktur organisasi pada Follow Me digambarkan seperti dibawah ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2.1. Susunan Organisasi Follow Me, Sumber: Data diolah, 2019 

 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

Follow Me menjual macam-macam parfum dan memilki harga yang 

bervariasi. Kegiatan operasional pada Follow Me adalah hari senin - minggu, 

mulai dari jam 10.00wib – 22.00wib. Setiap harinya pemilik datang membuka 

toko terlebih dahulu dan karyawan bertugas pada kebersihan sebelum memulai 

aktivitas usaha Follow Me.  

Barang dagang Follow Me dibeli dari berbagai supplier dengan harga 

secara grosir. Pembelian barang dagang dilakukan secara tunai maupun kredit. 

Karyawan 

Pemilik Usaha 
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Transaksi pembelian persediaan bisa terjadi 2 minggu sekali ataupun lebih cepat 

dari yang direncanakan. Pengecekan stok tidak rutin dilakukan oleh karyawan 

hanya pada saat tertentu saja. Selain usaha di CN030, Follow Me juga ikut 

berpartisipasi dalam pameran yang diadakan NH Mall untuk menambah 

pendapatan usahanya. Dalam proses penjualan, karyawan melayani pelanggan dan 

merekomendasikan parfum yang dicari. Parfum dijual dengan harga bervariasi 

serta semua transaksi usaha ditulis manual. 

Penutupan usaha Follow Me dilakukan setelah jam operasional mall 

berakhir, karyawan memberikan uang hasil penjualan kepada pemilik. Pemilik 

menghitung kembali dan memeriksa kesamaan dengan pencatatan. 

 

3.4 Sistem yang diterapkan oleh Perusahaan 

Pencatatan manual masih digunakan Follow Me, belum menerapkan 

pencatatan akuntansi berbasis komputer. Transaksi penjualan, pencatatan 

persediaan barang dagang serta kas yang diterima dicatat secara manual di dalam 

buku. Follow Me masih belum memiliki laporan keuangan yang benar dan tepat 

kepada pemilik mengenai kinerja dan kondisi perusahaan.  

 Follow Me juga tidak melakukan pencatatan terhadap pengeluaran, 

sedangkan pendapatan yang diterima selalu dicatat. Kurangnya infomasi 

pengeluaran sehingga sulit mengetahui detail dan jelas keuntungan atau laba yang 

di peroleh dari kegiatan usaha yang dilakukan pemilik. Setiap transaksi dilakukan 

secara manual sehingga jika terjadi kesalahan akan sulit menyelesaikannya 

dengan tepat dan cepat diperlukan waktu yang lama dalam pencariaan data-data 

transaksi. 
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