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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

  Rina salon merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang jasa 

kecantikan berupa usaha salon seperti gunting rambut, creambath, smoothing, 

facial wajah, tanam bulu mata, hair coloring, dan lain sebagainya. Selain itu, Rina 

Salon juga menyediakan jasa make up pengantin sekaligus dekorasi untuk acara 

pernikahan. Kemudian untuk peralatan salon maupun perlengkapan salon yang 

dibeli oleh Ibu Rinawati hanya digunakan untuk keperluan pemakaian operasional 

usaha salonnya saja. 

  Rina salon didirikan oleh Ibu Rinawati selaku pemilik usaha pada bulan 

Oktober tahun 2009 yang artinya Rina Salon sudah beroperasi kurang lebih 

selama 10 tahun. Pada awal mulanya, Ibu Rinawati merintis usahanya di Komplek 

Perumahan Bengkong Jaya dan sudah merasakan perpindahan usaha miliknya 

sebanyak 4 kali. Namun seiring dengan berkembangnya usaha salon Ibu Rinawati, 

maka Ibu Rinawati selaku pemilik usaha memutuskan domisili Rina Salon yang 

terakhir sampai dengan sekarang adalah di Bengkong Palapa II Blok C. No. 58, 

Kota Batam. Rina Salon beroperasi dari Hari Senin sampai dengan Hari Minggu 

mulai pukul 08.00 atau 09.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WIB dan memiliki 

2 (dua) orang karyawan. 

 

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

  Menurut Thomas Schermerhorn, Sharon A. Center, Nathan L. Dykes, 

Peter H. Rowland, A.E. Yeager, H.N. Erb, Karen Oberhansley (1996), struktur 

organisasi merupakan sebuah rangka alur kerja dan hubungan komunikasi yang 
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mempunyai hubungan dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Setiap 

UMKM yang sedang dijalani membutuhkan sebuah struktur organisasi yang 

bertujuan untuk memperjelas fungsi dan tanggung jawab setiap bagian serta 

bagaimana sifat hubungan antar bagian – bagian dalam suatu perusahaan. 

  Biasanya struktur organisasi dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

yang berisi pengaturan posisi pekerjaan setiap bagian dalam suatu organisasi. 

Struktur organisasi yang dimiliki Rina Salon termasuk bentuk struktur organisasi 

fungsional dimana pembagian kerja dilakukan berdasarkan fungsi setiap bagian 

seperti bagian keuangan, accounting, admin, serta bagian lainnya. Struktur 

organisasi pada Rina Salon dapat dilihat pada Gambar 3.1 yaitu : 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Rina Salon, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

  Tanggung jawab pekerjaan dari setiap posisi yang telah tertera di bagan 

struktur organisasi adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik Usaha / Owner bertanggung jawab untuk mengatur seluruh kegiatan 

operasional salon, melakukan pembelian barang kepada supplier, menentukan 

harga produk jasa salon, dan menentukan keputusan yang akan diambil jika 

terjadi suatu kendala atau permasalahan di dalam usaha salonnya. 

2. Kasir bertanggung jawab untuk menerima pembayaran dari para pelanggan 

atas produk jasa yang sudah diberikan dan mencatat pembayaran tersebut ke 

Pemilik Usaha / Owner 

Kasir Karyawan Karyawan 
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dalam transaksi penjualan jasa. Dalam hal ini, pemilik usaha juga bertindak 

sebagai kasir di dalam usaha salonnya. 

3. Karyawan bertanggung jawab untuk melayani permintaan jasa salon setiap 

para pelanggan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggan. 

Dalam hal ini, pemilik usaha juga bertindak sebagai stylish yang dibantu oleh 

2 (dua) orang karyawannya. 

 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

  Rina Salon merupakan sebuah usaha UMKM yang bergerak di bidang 

jasa kecantikan atau yang lebih dikenal dengan istilah salon, yang memiliki 

beberapa produk jasa salon yaitu gunting rambut, creambath, smoothing, facial 

wajah, tanam bulu mata, hair coloring, dan lain sebagainya. Selain itu, Rina Salon 

juga menyediakan jasa make up pengantin sekaligus dekorasi untuk acara 

pernikahan.  

  Di dalam kegiatan operasional salon, pemilik usaha akan mengecek stok 

barang perlengkapan salon. Jika stok barang sudah mulai menipis, maka pemilik 

usaha bertanggung jawab untuk membeli barang perlengkapan salon. Secara 

keseluruhan, Rina Salon memiliki beberapa siklus kegiatan yang terdapat dalam 

bisnis usahanya, dimana diawali dengan : 

1. Pelanggan datang ke salon, kemudian memilih produk jasa yang mereka 

inginkan. Misalnya pelanggan ingin gunting rambut, smoothing, dan hair 

coloring. Setelah itu, pelanggan akan diarahkan menuju ke kursi salon, yang 

merupakan tempat untuk mengaplikasikan produk jasa yang telah dipilih 

sebelumnya.  
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2. Setelah proses pengaplikasian produk jasa selesai, pelanggan akan melakukan 

transaksi pembayaran kepada pemilik usaha yang juga bertindak sebagai 

kasir. 

 

 

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

   Dalam transaksi bisnis usaha sehari – hari yang terjadi pada Rina Salon, 

pemilik usaha hanya melakukan pencatatan di dalam sebuah buku. Namun khusus 

untuk transaksi penjualan yang berkaitan dengan jasa rias pengantin dan dekorasi 

pelaminan, pemilik usaha akan menerbitkan sebuah nota pesanan karena 

penyelesaian jasa tersebut bisa membutuhkan waktu beberapa hari hingga pemilik 

usaha dapat menerima pembayaran 100 persen atas jasa yang telah ia berikan.  

   Terkadang pencatatan transaksi yang terjadi tidak dilakukan secara rutin 

dan konsisten serta hal tersebut juga berlaku pada saat pembelian barang 

perlengkapan salon sehingga pemilik usaha akan menggunakan estimasi atau 

perkiraan sendiri dalam menentukan harga produk jasa salonnya. Dengan adanya 

kondisi tersebut, maka akan membuat kondisi keuangan usaha salon tidak 

terkontrol karena tidak memiliki rekapan transaksi pembelian barang yang detail. 

   Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

Rina Salon masih belum memiliki sistem pencatatan akuntansi yang dapat 

mendukung kegiatan operasional salonnya. Akibat permasalahan tersebut, maka 

penyajian laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pemilik usaha juga belum bisa 

terealisasikan sehingga pemilik usaha terkadang mengalami kendala untuk 

mengetahui gambaran tentang perkembangan usaha salonnya baik dilihat dari sisi 

operasional maupun dari sisi akuntansi selama periode tertentu. 

Vannesa Maretta Willy Ariawan, Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada 
Rina Salon 
UIB Repository©2019


