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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 
 

3.1 Profil Usaha 

Toko Elis awalnya dibangun oleh bapak Lip Meng AL Sariman Halim 

yang hingga saat ini bertindak sebagai pemilik bersama dengan istrinya ibu Seng 

Hong. Toko Elis sendiri telah berdiri selama lebih dari 11 tahun yang terhitung 

sejak 24 April 2008. Toko ini berlokasi di Rumah Susun Kampung Utama Atas 

Lt.1 Blok A No. 5. Toko Elis ini merupakan usaha UMKM Batam yang bergerak 

di bidang penjualan barang-barang rumah tangga atau yang sering kita sebut 

dengan toko kelontong. 

 

3.2 Susunan Organisasi 

Susunan organisasi merupakan suatu hal penting dalam perusahaan 

ataupun usaha kecil dan menengah sekalipun sebagai suatu patokan mengenai 

posisi serta peran masing-masing orang dalam menjalankan usahanya. Dalam 

susunan ini terlihat jelas permisahan antara pemilik serta pegawai atau pelaksa 

kegiatan yang ada. 

Susunan organisasi pada Toko Elis sangat simple, dimana pemilik 

sekaligus suami menjalankan usahanya bersama dengan istri nya dibantu oleh 

asisten rumah tangga sebagai pelaksana, serta anaknya yang juga sebagai 

pelaksana. Dengan anggota organisasi yang berisikan anggota yang tinggal pada 

lokasi tersebut memudahkan Toko Elis dalam pembagian tugasnya. 
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 Susunan organisasi Toko Elis 

 

 

 

 

Gambar 1 Susunan Organisasi, sumber: Data tahun 2019. 

Pemilik dan penjaga toko memiliki perannya masing-masing, yakni: 

1. Pemilik 

Pemilik memiliki peran sebagai pemegang kendali atas segala kegiatan 

operasional yang dimulai dari keuangan, penyediaan stock, serta 

pengambil keputusan. 

2. Pelaksana 

Pelaksana dari usaha Toko Elis ini adalah para anggota yang tinggal pada 

lokasi usaha yang berperan dalam melaksanakan kegiatan penjualan 

harian. 

 

3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Toko Elis sebagai usaha yang bergerak dalam bidang penjualan barang-

barang rumah tangga untuk saat ini hanya mengandalkan sistem pencatatan secara 
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manual yaitu dengan cara menuliskannya dalam buku catatan penjualan harian. 

Selain karna belum adanya sistem yang tepat, penjualan juga hanya dilakukan 

secara tunai yang memudahkan Toko Elis dalam mencatat total penjualan 

hariannya. 

Aktivitas operasional Toko Elis sendiri adalah sebagai berikut: 

1. Pembelian 

Pembelian dilakukan oleh pemilik sendiri yang dibayarkan secara tunai 

kepada supplier dan diantar langsung oleh supplier ataupun dijemput 

sendiri oleh pemilik. Barang persediaan yang dibeli berupa minyak 

goreng, indomie, aneka jenis tepung, beras, rokok, dan lainnya. 

2. Penjualan 

Penjualan yang terjadi pada setiap hari dan menjual beraneka ragam 

barang. Toko Elis masih melakukan pencatatan angka saja tanpa 

mengurangi stok yang ada untuk mengetahui ketersediaan stok. 

3. Pengeluaran dan pemasukan kas 

Untuk pengeluaran dan pemasukan kas Toko Elis masih belum memiliki 

pencatatan tersebut dikarenakan adanya pencampuran antara uang pribadi 

pemilik serta uang usaha toko. Sehingga tidak ada pencatatan khusus 

terkait pengeluaran dan pemasukan kas ini. 
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3.4 Penggunaan Sistem Pada Saat Ini 

Untuk saat ini Toko Elis masih melakukan pencatatan secara manual, 

tanpa adanya bantuan dari sistem komputer, sehingga segala transaksi hanya 

berdasarkan catatan manual pemilik yang ditulis oleh para pelaksana. Yang 

mengakibatkan sulitnya menghitung angka laba ataupun rugi usaha tersebut dalam 

satu periode. Dan hal ini yang menjadi poin lemah bagi Toko Elis dimana Toko 

Elis tidak mampu menyajikan sebuah laporan keuangan. 
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