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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Rainbow Florist merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang 

penyediaan papan bunga, hand bouquet, boneka dan rangkaian bunga. Toko 

Rainbow Florist mulai beroperasi pada 14 Januari 2015 oleh Rumiati dan Iwan 

selaku pemilik. Toko Rainbow Florist dipegang oleh Kelvin sebagai pengurus dari 

Toko Rainbow Florist. Toko Rainbow Florist ini bertempat di Komplek Jodoh 

Permai Blok D No. 19, Batam. Toko Rainbow Florist mulai beroperasi pukul 

08.00 WIB hingga 17.00 WIB. Toko Rainbow Florist memiliki seorang karyawan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Nurhayati dan Darwansyah (2013) menerangkan bahwa struktur 

organisasi merupakan cara pembagian pekerjaan dalam suatu bisnis yang 

kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan dengan formal. Struktur 

organisasi yang baik menunjukkan terkoordinasinya kegiatan operasional, 

sehingga mampu menciptakan keharmonisan kerja. Struktur organisasi pada Toko 

Rainbow Florist sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur organisasi, Sumber: Data yang diolah, 2019. 
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Tanggung jawab serta peran masing-masing pemilik usaha, 

administrator, dan perancang yakni: 

1. Pemilik Usaha 

Bagian dari organisasi yang memiliki tanggung jawab akan kegiatan 

perusahaan, sekaligus sebagai pemantau dan perencana dalam kegiatan 

operasional suatu perusahaan adalah pemilik usaha. Pemilik usaha juga 

turut bertanggung jawab atas terjadinya seluruh transaksi perusahaan. 

2. Administrator 

Administrator merupakan bagian dari struktur organisasi yang memiliki 

tanggung jawab terhadap pemesanan serta pembukaan nota terhadap 

pelanggan. Administrator juga bertanggung jawab atas penagihan serta 

penginputan pesanan. Pesanan yang diterima administrator akan diajukan 

kepada perancang untuk dirancang. 

3. Perancang 

Perancang merupakan bagian dari struktur organisasi yang memiliki 

tanggung jawab dalam memproduksi serta melakukan pengantaran 

produk sesuai dengan permintaan pelanggan. Permintaan perancangan 

tersebut didapatkan melalui pengajuan dari administrator. Produk 

tersebut dapat berupa papan bunga, hand bouquet, boneka, ataupun 

rangkaian bunga. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Rainbow Florist merupakan usaha yang berjalan di bidang florist. 

Toko Rainbow Florist ini memberikan pelayanan terkait : 
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1. Jasa papan bunga 

2. Hand bouquet 

3. Pot bunga 

4. Boneka 

Toko Rainbow Florist sudah melaksanakan usahanya selama 4 tahun 

lamanya. Kegiatan operasionalnya dimulai pukul 08.00 WIB hingga 17.00 WIB. 

Kegiatan operasional tersebut dimulai dari pemesanan dari pelanggan dengan 

memilih jasa yang Toko Rainbow Florist sediakan. Pemesanan handbouquet pada 

umumnya memerlukan waktu 1 sampai 2 hari dalam pengerjaannya. Pemesanan 

handbouquet pada hari-hari tertentu seperti hari ibu, hari valentine, dan hari besar 

lainnya harus dilakukan jauh hari sebelumnya.  

Perancangan papan bunga dilakukan sesuai permintaan dari pelanggan. 

Papan bunga tersebut akan dikirim ke lokasi yang dituju konsumen setelah 

pembuatannya selesai. Toko Rainbow Florist juga menyediakan rangkaian bunga. 

Rangkaian bunga tersebut dirancang sesuai dengan permintaan pelanggan. Toko 

Rainbow Florist menyediakan berbagai macam jenis bunga serta ukuran yang 

berbeda. Jumlah serta jenis bunga pada rangkaian juga menentukan harga dari 

rangkaian bunga tersebut.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Toko Rainbow Florist masih belum mempunyai pencatatan yang akurat 

dan handal. Toko Rainbow Florist menggunakan Microsoft Excel dalam 

pencatatan transaksi tokonya. Microsoft excel digunakan dalam menginput 

database transaksi perusahaan seperti daftar produk, daftar pelanggan, harga 
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produk, tanggal pemesanan, tanggal pengiriman atau pengantaran ke lokasi, dan 

data penting lainnya. Laporan keuangan perusahaan yang dihasilkan masih kurang 

handal dikarenakan terbatasnya pengetahuan akuntansi. Keterbatasan pengetahuan 

akan akuntansi tersebut membuat pemilik usaha tidak mampu memprediksi serta 

mengambil keputusan. 

 

 

 

 

Gambar 3. Sheet Penjualan, Sumber: Rainbow Florist, 2019. 

Toko Rainbow Florist hanya menyimpan bukti pembelian, yaitu nota 

pembelian. Toko Rainbow Florist tidak menerapkan pencatatan serta 

pengontrolan terhadap stok. Kesulitan dalam mengetahui laporan sisa persediaan 

dengan waktu yang cepat akan dialami oleh pemilik usaha. 

 

 

 

Gambar 4. Sheet Penerimaan dan Pengeluaran, Sumber: Rainbow Florist, 2019. 
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