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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Pada tahun 2018, toko L & E didirikan oleh Ibu Akek dan Bapak Elvin 

(suami Ibu Akek) yang merupakan usaha mikro kecil menengah. Usaha ini telah 

berjalan selama setahun dan masih berjalan dengan baik. Toko L & E yang 

terletak di BCS Mall lantai dasar blok c7 Nomor 1, Batam. Toko L & E 

beroperasi di bidang usaha perdagangan yang menjual berbagai tas wanita dan tas 

laki-laki.  

Setiap harinya pukul 10.00 WIB, toko L & E melakukan kegiatan 

operasionalnya hingga pukul 21.00 WIB. Kegiatan usaha toko L & E dijalankan 

oleh pemiliknya sendiri yaitu Ibu Akek dan seorang karyawan. Toko L & E lebih 

sering didatangi oleh konsumen wanita dibandingkan konsumen laki-laki karena 

barang dagangan yang dijual lebih banyak berupa tas wanita. 

 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi menguraikan bentuk, keterkaitan serta kedudukan 

setiap bagian yang terdapat dalam satu perusahan demi memperoleh tujuan 

perusahaan. Struktur organisasi memaparkan dengan jelas jabatan, fungsi, hak dan 

kewajiban dari tiap bagian maupun kedudukan dalam perusahaan. 

Toko L & E merupakan UMKM yang memiliki satu karyawan untuk 

membantu kelangsungan usaha. Semua kegiatan operasional toko L & E 

dijalankan oleh pemilik dan karyawan. Pemilik yang akan bertanggung jawab 

dalam mengatur jalan kerja usaha toko, mencatat penerimaan dan pengeluaran 
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atas transaksi yang terjadi pada toko L & E. Selain itu, pemilik melakukan 

pembelian, penyusunan dan pencatatan barang dagang dari pemasok dengan 

bantuan karyawan. 

 

 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

 Toko L & E mengutamakan pelayanan yang sopan dan baik kepada 

pelanggan saat terjadi kegiatan penjualan barang dagang. Setiap hari toko L & E 

melakukan aktivitas mengikuti jam operasional mall. Aktivitas operasional yang 

dilakukan secara rutin pada toko L & E diuraikan sebagai berikut: 

1. Pembelian Barang Dagang 

 Pembelian barang dagang dari pemasok dilakukan oleh pemilik. Pemilik 

melakukan pembelian barang dagang dengan pemasok yang ada di Batam. 

Pembelian dilakukan saat persediaan barang dagang di toko L & E telah menipis. 

Setelah barang dagang telah diterima oleh pemilik, maka pemilik dan karyawan 

akan melakukan pengecekan barang dagang yang telah diterima. Barang dagang 

yang dibeli akan diberi kode, nama dan harga barang serta akan dicatat pada 

persediaan yang dimiliki oleh pemilik. Setiap pembelian barang dagang akan 

dilakukan pembayaran secara tunai kepada pemasok. 

2. Penjualan Barang Dagang 

 Ketika barang dagang telah diterima oleh pemilik, maka pemilik akan 

melakukan kegiatan penjualan kembali barang dagang tersebut kepada pelanggan. 

Kegiatan penjualan dilakukan setiap hari dan dilakukan langsung oleh pemilik dan 

karyawan. Penjualan pada toko L & E hanya menerima pembayaran secara tunai 

dan tidak menerima retur dari pelanggan jika barang yang telah terjual telah di cek 
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oleh pelanggan sebelum melakukan pembayaran. Setiap kegiatan penjualan akan 

dicatat oleh pemilik atau karyawan atas barang yang telah terjual dan jumlah uang 

yang telah diterima oleh pemilik setiap harinya.  

3. Penerimaan dan Pengeluaran Kas 

 Jika pemilik menerima pembayaran atas penjualan barang maka akan 

dicatat dalam penerimaan kas. Pemilik membayar atas pembelian persediaan, 

pembelian perlengkapan toko, biaya sewa dan gaji maka akan dicatat dalam 

pengeluaran kas. 

 

 

3.4 Sistem yang digunakan oleh Perusahaan 

 Sebelum adanya sistem ini, toko L & E menerapkan pencatatan transaksi 

dengan sistem manual. Sistem pencatatan keuangan pada toko L & E berupa 

catatan yang berisi transaksi pembelian dan penjualan serta penerimaan dan 

pengeluaran kas yang berlangsung. Mutasi persediaan toko L & E juga tercatat 

manual pada catatan yang sederhana oleh pemilik. 

 

 

 

 

 

 

 

Fenny. Penyusunan dan Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Toko L & E. 
UIB Repository©2019


