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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Vegindo dibentuk dan dikembangkan bersama dengan Ibu Cin Kui 

mulai tahun 2005 dengan lokasinya di Ruko Cahaya Garden Blok G No. 18, 

Bengkong. Toko Vegindo bergerak pada bidang usaha perdagangan yaitu 

menjualan bahan makanan seperti cabe giling, wortel, bunga kol, dan sayur mayur 

lainnya, hingga barang kering seperti milo, bubuk racikan ayam, dan kebutuhan 

pembuatan kue serta dan lain sebagainya. Toko Vegindo beroperasional setiap 

hari kerja kecuali hari minggu dan tanggal merah, pukul 08.00 WIB sampai 

dengan 17.00 WIB , serta memiliki 4 karyawan.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut merupakan susunan organisasi pada Toko Vegindo: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Struktur organisasi Toko Vegindo, Sumber: Data diolah, 2019 

Dalam struktur organisai Toko Vegindo terdiri menjadi pemilik, manajer 

dan karyawan. Berikut adalah kewajiban dari setiap jajaran yakni: 

1. Pemilik, memiliki peran yaitu pengambilan keputusan, pengembangan 

usaha, membantu manajer dan karyawan dikala terdapat kesulitan yang tidak 

dapat diselesaikan.  

2. Manajer, memiliki tugas yaitu mengevaluasi semua kegiatan yang 

dilakukan, merekrut dan melakukan kendali terhadap karyawan, serta 

menjalankan perintah dari atasan. 

3. Karyawan, memiliki tugas yaitu mengelola transaksi perdagangan jual dan 

beli, melayani kebutuhan pelanggan, dan merekap transaksi setiap bulannya.  
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional Toko Vegindo terdiri dari: 

1.   Aktivitas administrasi, yaitu melayani transaksi dari pelanggan yang 

dipesan melalui whatsapp, purchase order maupun via telepon, menyiapkan 

barang pesanan, melakukan pengecekan stok secara berkala, dan melakukan 

pembayaran operasional toko seperti uang kebersihan, biaya sewa, tagihan atas 

pemesanan stok, dan lain sebagainya. 

2.   Aktivitas pembelian, yaitu melakukan pemesanan barang ketika stok 

menipis ataupun ketika jumlah orderan melebihi dari stok yang ada. Pemesanan 

stok dilakukan melalui telepon ataupun langsung mengunjungi toko pemasok, dan 

pembayaran dilakukan secara tunai maupun utang. Barang yang diantar ke Toko 

Vegindo akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu, ketika tidak sesuai 

pemesanan ataupun cacat maka akan dilakukan pertukaran barang. Setiap barang 

yang dibeli oleh Toko Vegindo akan dilakukan pencatatan sederhana mengenai 

harga pembelian, sehingga pada saat penjualan akan disesuaikan harganya. 

3.   Aktivitas penjualan, yaitu ketika pemesanan masuk dari pelanggan yang 

dipesan melalui whatsapp, purchase order maupun via telepon, maka karyawan 

akan membuka nota sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya. 

Dimana nota tersebut berisi keterangan mengenai nama pelanggan, tanggal 

pemesanan, nama barang, kuantitas, dan harga. Transaksi penjualan ini lebih 

sering dilakukan secara kredit dengan kurun waktu pembayaran yaitu 30 hari, 

namun tidak menutup kemungkinan transaksi ini dijalakan dengan metode tunai. 

Apabila transaksi dilakukan secara kredit, maka pada awal bulan berikutnya Toko 

Vegindo akan mengirimkan laporan tagihan kepada pelanggan, dimana laporan 

tersebut terdiri dari tanggal pemesanan dan total pemesanan yang dibuat secara 

sederhana melalui Microsoft Excel. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

 Toko Vegindo menjalankan sistem pencatatan manual dari dulu hingga 

saat ini, dimana pada saat terjadi pembelian barang yang akan mempengaruhi 

stok, toko ini hanya mencatat harga modal terbaru saja dan tidak membuat kartu 

stok. Dengan demikian, pada saat akhir bulan maka karyawan akan melakukan 
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pengecekan satu per satu sesuai dengan item yang ada, kemudian baru dilakukan 

pencatatan persediaan akhir sehingga sangat memakan waktu dan tenaga. Hal 

tersebut juga terjadi pada transaksi penjualan. Pada transaksi penjualan, karyawan 

akan mengecek apakah barang dipesan oleh pelanggan masih tersedia, jika tidak 

mencukupi maka akan dilakukan pemesanan terhadap pemasok. Sehingga 

keputusan untuk melakukan pemesanan barang tidak efektif dan efisien karena 

harus dihitung terlebih dahulu. Pencatatan yang dimanfaatkan yaitu secara manual 

akan sangat menguras waktu karena harus dilaksanakan lebih dari satu kali 

penginputan pada transaksi yang serupa. 

Jeniffer, Penyusunan Sistem Pengendalian Internal dan Pencatatan Akuntansi pada Toko Vegindo 
UIB Repository©2019




