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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

 
 

3.1 Identitas Usaha 

KS Collection merupakan usaha yang berbentuk bangunan toko dan 

bergerak di bidang usaha penjualan tas dengan menjual berbagai macam kategori 

tas seperti tas wanita, tas pria, ransel-ransel, tas troli anak, tas travel dan lain lain. 

Toko KS Collection didirikan pada tahun 2013 yang awalnya dikelola oleh Bapak 

Julyanto, dan mulai dari awal tahun 2017 dikelola oleh Bapak Ery yang selama ini 

telah membantu Bapak Julyanto untuk mengelola Toko KS Collection selama 3 

tahun. Bapak Ery merupakan keponakan dari Bapak Julyanto. Toko KS Collection 

berlokasi di Komp. Nagoya Hill Shopping Street Blok R No. 8, Batam.  

 Toko KS Collection beroperasional sejak hari Senin sampai Minggu, 

mulai pukul 09.30 - 22.00 WIB dan dibantu oleh 2 (dua) karyawati. Transaksi 

pembelian dan penjualan barang dagang yang dilakukan oleh Toko KS Collection 

bersifat tunai dan tidak memiliki sistem akuntansi. 

Gambar 2 KS Collection, sumber: Data diolah, 2019
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Gambar 3 Isi KS Collection, sumber: Data diolah, 2019. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Suatu usaha wajib memiliki struktur organisasi agar dapat mengetahui 

jelas tanggung jawab (job desk) masing-masing pekerjaan. Oleh karena itu, 

diperlukan struktur organisasi yang mempromosikan komunikasi, mendefinisikan 

rantai komando dan menunjukkan kepada karyawan bagaiman cara memajukan 

karir mereka ke atas. Struktur organisasi KS Collection diilustrasikan dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Struktur organisasi KS Collection, sumber: Data di olah, 2019. 

 

 

Dalam melaksanakan pekerjaan serta kewajiban masing-masing bagian 

dalam struktur organisasi, yaitu: 

Pemilik Usaha 

Kasir Penjualan 
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1. Pemilik Usaha 

Sebagai orang yang bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan usaha 

dan juga memiliki tugas untuk mengembangkan usaha yang dimiliki 

bahkan mendukung berjalannya operasional suatu kegiatan dan aktivitas 

dengan mengawasi kinerja karyawannya agar menjalani sesuai dengan 

tugas yang sudah diberikan. 

2. Karyawan 

Karyawan di sebuah toko yang menjual tas collection disebut pramuniaga 

atau pelayan toko yang bertugas untuk membentuk kepercayaan pelanggan 

terhadap kinerja toko dan kualitas barang yang dijual. Karyawan bagian 

penjualan Toko KS Collection mempromosikan tas yang dijual kepada 

orang yang lewat, bertujuan agar dapat membantu pemasukan ke toko. 

Sebagai pramuniaga juga harus bertanggung jawab atas kerapihan dan 

kebersihan barang dan menjawab pertanyaan pelanggan maupun melayani 

komplain dari pelanggan dengan baik. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Aktivitas kegiatan operasional usaha pada KS Collection sebagai berikut: 

1. Penjualan 

Kegiatan penjualan dari Toko KS Collection yaitu ketika calon pembeli 

berkunjung ke Toko KS Collection, yang akan dilayani oleh karyawan atau 

pemilik usaha. Calon pembeli dapat melihat bermacam macam model tas 

yang tersedia di rak atau pajangan pada toko. Setelah itu calon pembeli 

memilih model tas yang ia suka dan karyawan atau pemilik usaha akan 

membuka harga kepada calon pembeli maka dari sinilah akan mulai untuk 

menego harga antara calon pembeli dan penjual sampai kedua belah pihak 

bersepakat atas harga tersebut. Pada saat adanya transaksi jual beli maka 

calon pembeli baru dapat disebut sebagai pembeli. Karyawan atau pemilik 

usaha melakukan pencatatan untuk transaksi penjualan dengan mencatat 
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nama barang, harga, dan jumlah yang terjual pada sebuah catatan laporan 

harian. 

Gambar 5 Siklus penjualan saat ini, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

2. Pembelian 
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Kegiatan pembelian yang dilakukan oleh Toko KS Collection yaitu 

melakukan pembelian untuk persediaan stok yang telah habis atau 

menipis. Berikut siklus pembelian Toko KS Collection:  

Gambar 6  Siklus pembelian saat ini, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Pelaku Usaha 

 Toko KS Collection sudah berdiri selama enam tahun lebih, namun untuk 
manajemen pencatatan laporan keuangan dan transaksi penjualan dan pembelian  
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masih belum dirancang dengan sistematis dan teratur. Pencatatan transaksi jual, 
beli, masuk dan keluarnya persediaan di Toko KS Collection tergolong sangat 
sederhana dikarenakan masih pencatatan manual sederhana ke sebuah buku yang 
berfungsi untuk mencatat hasil transaksi penjualan. Pencatatan manual sederhana 
sering terjadi kekeliruan yang tidak dapat dihindarkan sehingga menimbulkan 
jumlah persediaan pada catatan dengan jumlah persediaan fisik sering terjadi 
perbedaan. Transaksi jual-beli hanya dicek berdasarkan pada buku pencatatan 
penjualan sehingga menimbulkan terjadi perhitungan persediaan yang tidak akurat. 
Pada pencatatan laporan laba rugi Toko KS Collection pun tidak tertera jelas 
sehingga menyebabkan Toko KS Collection susah untuk mengetahui laporan 
keuangannya dikarenakan Toko KS Collection yang tidak jelas atas pencatatan 
yang tidak teratur. 
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