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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1  Identifikasi Usaha 

 Edy Collection ditegakkan oleh Pak Adi pada tahun 2013 bulan Juni yang 

sudah melakukan kegiatan operasional selama 6 tahun yang bertempat di Mall 

Nagoya Hill Blok P No. 10. Toko Edy Collection adalah suatu kegiatan UMKM 

yang berjalan pada bidang perdagangan yang berjualan tas.  Edy Collection buka 

setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu jam operasional dari jam 10.00 

sampai 22.00 WIB dan memiliki tiga karyawan yang membantu pemiliknya. 

3.2  Struktur Organisasi Usaha 

 Struktur organisasi usaha sangat mempengaruhi suatu perusahaan karena 

berfungsi untuk membuat perusahaan tersebut menjadi lebih sistematis dan 

efisiensi untuk menjalankan usaha tersebut. Struktur organisasi memiliki fungsi 

untuk menjelaskan hubungan wewenang dan juga mempermudahkan organisasi 

tersebut untuk mengetahui kewajiban serta tanggung jawab masing-masing pada 

departemen yang berbeda-beda. Struktur organisasi usaha di Toko Edy Collection 

sangat sederhana dikarena hanya terdiri pemilik dan karyawan. Demikianlah 

menggambarkan struktur organisasi usaha pada Toko Edy Collection: 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Usaha Toko Edy Collection, Sumber: Data diolah, 

2019. 

Dalam mengerjakan kegiatan operasional, tanggung jawab dan kewajiban 

departemen masing-masing dapat diuraikan sedemikian: 

1. Pemilik Usaha 

Kewajiban sebagai pemilik toko adalah penanggung jawab dalam 

mengatur semua aktivitas usaha contohnya kegiatan operasional, 

perencanaan, proses pembelian barang ataupun jualan barang, dll. Selain 
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itu, pemilik juga memberikan pekerjaan kepada karyawannya dan juga 

mengawasi karyawan. 

2.  Karyawan 

Karyawan toko bertugas untuk melayani konsumen dan juga menawarkan 

konsumen untuk membeli barang. Selain itu, tugas karyawan juga harus 

menjaga barang agar tidak hilang dan menghitung persediaan barang. 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional 

1.  Penawaran produk  

Pada proses melakukan kegiatan operasional penawaran, biasanya 

konsumen masuk ke toko seterusnya akan di layani oleh pemilik ataupun 

karyawan. Konsumen akan melihat tas-tas yang sudah disediakan oleh 

toko dan pemilik atau karyawan bertanya kepada konsumen bahwa mau 

cari model tas apa dan menawarkan produk tersebut sesuai dengan 

preferensi konsumen sampai konsumen tersebut mendapatkan produk 

yang ia cocok.  

2.  Penerimaan kas 

Ketika konsumen sudah mendapatkan produk yang sesuai dengan 

preferensi dia maka konsumen akan berpikir apakah mau dibeli atau tidak. 

Jika konsumen sudah memutuskan untuk membeli produk tersebut maka 

akan membayarkan sejumlah uang yang sesuai dengan harga produk 

tersebut dan pemilik akan menerima sejumlah uang tersebut. 

3.  Pengeluaran kas 

Dalam proses kegiatan operasional pengeluaran kas biasanya Toko Edy 

Collection melakukan pembayaran atas utilitas, membayar gaji, 

perlengkapan toko, persediaan toko, dll. 

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Pelaku Usaha 

 Toko Edy Collection telah melakukan kegiatan operasional selama 6 tahun 

namum masih tiada mengadakan sistem pencatatan akuntansi yang patuh, pemilik 

masih menggunakan metode yang sederhana yaitu merekam pencatatan kedalam 

secara manual. Pemilik hanya mencatat penjualan barang kedalam buku dan tidak 

melakukan rekaman sisa barang ke kartu persediaan maka untuk mengetahui stok 

persediaan pada toko Edy Collection harus diperhitungkan secara manual. 
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