
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

Toko Meiko Jaya merupakan bisnis yang beroperasi dibidang penjualan 

barang bangunan seperti ornament gipsum dan plafon gipsum beserta barang-

barang pelengkap lainnya seperti seng dan aluminium. Toko Meiko Jaya bangun 

oleh Bapak Muliadi pada tahun 1995 dengan lokasi di Ruko Nagoya City Center 

Blok K No. 1 Nagoya, sebagai toko pusat dan pada tahun 2004 membuka toko 

cabang dengan lokasinya di Ruko Aku Tahu Blok CC No. 7, Sei Panas yang 

merupakan satu-satunya cabang di Kota Batam. 

Lokasi Toko Meiko Jaya cukup strategis sehingga memudahkan 

masyarakat untuk melakukan perbelanjaan barang gipsum. Lingkungan usaha 

yang berdekatan dengan pembangunan gedung dan bangunan memberikan 

keuntungan bagi Toko Meiko Jaya dari segi penjualan barang bangunan. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi memiliki pengaruh terkait kesuksesan suatu 

perusahaan mempermudah dan menjelaskan dengan jelas pekerjaan yang 

dikerjakan. Dengan adanya pemisahan bagian pekerjaan perusahaan dapat 

menugaskan karyawan dengan keahlian tempat agar rencana sesuai dengan apa 

yang diharapkan. 
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Toko Meiko Jaya masih termasuk pada kategori dengan struktur 

organisasi perusahaan yang sederhana. Tampilan organisasi struktur  Toko Meiko 

Jaya adalah sebagai berikut: 

Tanggung jawab serta tugasmasing-masing individu adalah sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 Stuktur Organisasi Toko Meiko Jaya, sumber: Data, 2019 

1. Pemilik

Pemilik mempunyai tanggung jawab tugas yang penuh. Tugas utama

pemilik berupa pengawasan operasional toko beserta pengambilan

keputusan mengenai operasional toko. Struktur organisasi yang simpel

sehingga pemilik bisa melakukan kegiatan operasional secara penuh
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seperti pembelian barang untuk dijual kembali. Mendiskusi bagaimana 

keadaan toko dengan manager untuk usaha kedepannya.  

2. Manager

Manager mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola toko

beserta karyawan. Peran manager dalam pengelolaan toko adalah

menyusun target penjualan agar tercapai sesuai keinginan pemilik toko,

pengawasan tata letak produk yang dijual, mengkontrol kesediaan

barang, pengendalian aset untuk memastikan semua aset berfungsi

sebagaimana mestinya, menyusun laporan penjualan yang handal kepada

pemilik.

3. Karyawan

Karyawan mempunyai tugas dalam transaksi kegiatan operasional sehari-

hari. Dalam hal ini, karyawan melakukan kegiatan pembelian barang dan

penjualan barang. Untuk kegiatan pembelian barang dimulai dari

pencatatan barang yang dibeli serta pengeluaran kas atas pembelian

barang tersebut pada microsoft office excel. Kegiatan penjualan barang

dimulai dari pengeluaran produk, pengeluaran nota, penerimaan kas serta

penginputan penjualan pada microsoft office excel.

3.3        Aktivitas Operasional Perusahaan 

Meiko Jaya beroperasi setiap senin–sabtu, jam operasional di mulai dari 

jam 08.00 – 16.00 (senin - jumat) dan 08.00 – 12.00 (sabtu). Kegiatan transaksi 

operasional bermula dari penerimaan pesanan dari customer, dalam kegiatan 
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penjualan ini karyawan melakukan proses orderan tersebut dengan mengeluarkan 

produk yang diperlukan beserta nota yang diperlukan. Pelanggan melakukan 

pembayaran secara tunai karena pada toko ini tidak ada sistem kredit. Setelah 

transaksi tersebut selesai karyawan melakukan pekerjaaannya dengan menginput 

data pengeluaran barang dan penerimaan kas pada microsoft office excel. 

Kemudian setiap bulan manager akan melakukan pelaporan penjualan selama 

sebulan dengan pembukuan yang sederhana berdasarkan catatan yang dibuat oleh 

karyawan kemudian laporan tersebut diserahkan ke pemilik toko. 

3.4       Sistem Pencatatan yang Digunakan oleh Perusahaan 

Meiko Jaya masih memakai pencatatan sistem secara biasa berupa 

pencatatan dengan microsoft office excel. Pencatatan ini berupa penginputan item 

baru jika ada, pembelian barang, penjualan barang, pengeluaran, dan penerimaan 

kas. Secara keseluruhan pencatatan yang dibuat terkadang masih ada kesalahan 

dan kekurangan karena pada microsoft office excel jika data yang sudah diinput 

tidak tersimpan maka penginputan data tersebut akan hilang dikarenakan human 

error sehingga dalam pengambilan keputusan pemilik perusahaan tidak bisa 

meyakinkan bahwa data yang dirangkum benar adanya. 

MASUKIN GAMBAR SCREENSHOOT EXCEL PENCATATAN 

MEREKA DI 3.4 
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