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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1. Identitas Perusahaan 

Toko Bangun Prima merupakan usaha kecil yang berlokasi di Perumahan 

Baloi Villa No. 3A, Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Bidang usaha yang 

dijalankan yaitu dibidang perdagangan dimana berfokus pada penjualan bahan 

bangunan dan barang umum lainnya. Toko yang dibangun oleh Bapak Lim Kim 

Hong ini sudah beroperasi semenjak tahun 2002. Dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, pemilik toko mempekerjakan satu orang asisten toko dan dua 

orang karyawan. 

3.2. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi memuat susunan pemisahan pekerjaan setiap anggota 

organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Setiap karyawan 

memiliki fungsi yang berbeda-beda sehingga melalui struktur organisasi yang 

tertata, perusahaan dapat mencapai tujuannya. Berikut adalah struktur organisasi 

yang ada di Toko Bangun Prima. 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi Toko Bangun Prima, sumber: Data diolah, 2019. 
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Berikut merupakan tugas dan kewajiban masing-masing anggota 

organisasi yaitu: 

1. Pemilik usaha 

Pemilik usaha bertanggung jawab untuk mengelola usaha dalam rangka 

menjalankan kegiatan operasional usaha. Pemilik usaha bertugas untuk 

mengawasi asisten toko dalam mengatur karyawan agar dapat berkerja 

sesuai dengan tugas yang diberikan. Pengelolaan kas yaitu berupa uang 

masuk dan uang keluar langsung dikelola oleh pemilik usaha.  

2. Asisten 

Asisten toko memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan 

operasional dan penjualan ataupun pembelian kepada pemilik usaha. 

Selain itu asisten juga memantau apakah bawahannya melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Kewajiban lainnya yaitu melakukan 

perhitungan stok secara manual dan melaporkannya kepada pemilik. Hal 

ini dilakukan agar pemilik dapat memperkirakan kapan waktu yang tepat 

untuk memesan persediaan. 

3. Pelayan toko 

Pelayan toko memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan 

penjualan setiap harinya dan melayani pembeli yang datang ke toko. 

Pelayan toko juga diwajibkan memiliki pengetahuan yang memadai 

mengenai barang yang dijual, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik 

dan lancar terhadap pembeli. 
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4. Supir 

Supir memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan barang kepada 

pembeli. Supir berkewajiban untuk mengirimkan barang yang kepada 

pembeli sampai ke tempat tujuan dengan selamat dan lengkap sesuai 

dengan pesanan.  

3.3. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Bangun Prima bergerak dibidang perdagangan dan produk yang 

ditawarkan di toko ini berupa bahan-bahan untuk menunjang pembangunan dan 

barang umum lainnya. Kegiatan operasional usaha yang biasanya dilakukan yaitu: 

1. Pembelian 

Pertama-tama hal yang perlu dilakukan yaitu membeli persediaan dari 

sejumlah supplier. Pelayan toko akan memberitahukan kepada asisten 

toko apabila stok persediaan barang tertentu sudah menipis, sehingga 

perlu untuk memesan barang tersebut. Maka asisten toko akan memesan 

barang tersebut kepada supplier setelah mendapat persetujuan pemilik 

toko. Pembayaran atas pembelian tersebut bisa dilakukan langsung cash 

ataupun dengan term. 

1. Penjualan 

Pembeli yang ingin mencari barang di toko dapat datang langsung ke 

toko ataupun via telepon. Apabila harga dan spesifikasi sudah sesuai 

dengan kemauan pelanggan, maka pelanggan akan melakukan 

pembelian. Pembayaran oleh pembeli dapat berupa cash ataupun term.  
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2. Penerimaan Kas 

Penerimaan kas yang diterima oleh toko merupakan penerimaan atas 

penjualan persediaan kepada pelanggan.   

3. Pengeluaran Kas 

Pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh toko merupakan pengeluaran atas 

pembelian persediaan. Pengeluaran kas juga dapat berupa pembayaran 

atas beban-beban yang terjadi contohnya beban utilitas berupa listrik dan 

air, beban gaji dan beban BBM. Pembayaran atas pembelian aset tetap 

atau perlengkapan juga merupakan cakupan dari pengeluaran kas.  

3.4. Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Toko Bangun Prima pada awalnya tidak melakukan pencatatan apapun, 

termasuk pembelian dan penjualan. Setiap adanya transaksi penjualan, toko tidak 

memberikan nota kepada pelanggan. Nota hanya diberikan apabila diminta oleh 

pelanggan. Rekap atas nota penjualan ataupun nota pembelian tidak dicatat oleh 

Toko Bangun Prima sehingga pemilik hanya menggunakan perkiraan jika ingin 

mengetahui jumlah pembelian dan penjualan perbulannya. Untuk masalah 

persediaan, toko tidak mencatat mutasi keluar masuk persediaan. Sehingga tidak 

ada informasi mengenai jumlah stok.   

Apabila stok sudah menipis maka akan dilakukan pembelian, dimana 

pemilik akan menginstruksikan asisten toko untuk memberikan daftar barang yang 

perlu dipesan. Perhitungan stok dilakukan secara manual oleh asisten toko dan 

dilaporkan kepada pemilik toko untuk meminta persetujuan pembelian persediaan. 

Pembelian persediaan dapat dilakukan dengan COD (Cash On Delivery) atau 
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memesan via whatsapp/email agar barang dapat diantarkan sesuai jadwal yang 

telah ditentukan.  
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