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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

UD. Permata Collection didirikan pada tahun 2018 oleh Ibu Ivone, 

pemilik. UD. Permata Collection berlokasi di Komplek Pertokoan Sinar Penuin 

Lestari Blok B No.6 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja, Batam. UD. Permata 

Collection bergerak dalam bidang perdagangan eceran dompet, tas, ransel, dan 

sejenisnya. Sistem penjualan produk UD. Permata Collection berlangsung dengan 

metode walk in customers. Karyawan UD. Permata Collection berjumlah dua orang 

untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Waktu operasional entitas 

adalah pukul 09:00 - 18:00 WIB pada hari Senin - Jumat, sedangkan pukul 09:00 - 

16:00 WIB pada hari Sabtu. 

Pendirian UD. Permata Collection bermula dari adanya potensi yang 

dilihat pemilik. Kota Batam merupakan lokasi usaha yang strategis, dimana  

berdekatan dengan negara lain, yaitu Malaysia dan Singapura. Kota Batam juga 

banyak terjadi migrasi penduduk dari daerah lain di Indonesia untuk mencari 

lapangan kerja karena memiliki daerah dan perekonomian yang berkembang pesat. 

Dengan demikian, kota Batam memiliki jumlah penduduk dan turis yang banyak. 

Banyaknya populasi tersebut merupakan potensi besar untuk melakukan 

perdagangan di bidang tas dan lokasi usaha yang berdekatan di pusat perbelanjaan 

yang ramai, yaitu BCS Mall dan Grand Batam Mall. UD. Permata Collection selaku 

UMKM diharapkan dapat tetap bersaing dan berkembang menjadi lebih maju. 
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3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi UD. Permata Collection tergolong kecil dan sederhana, 

yaitu tiga orang yang terdiri dari pemilik, kasir, dan staf penjualan. Masing-masing 

posisi memegang peranan sebagai berikut: 

a. Pemilik bertanggung jawab dalam mengatur dan mengontrol kegiatan 

operasional perusahaan. Selain itu, pemilik memegang peranan penting 

operasional perusahaan seperti penggajian karyawan, membuat keputusan, 

misalnya pembelian persediaan.  

b. Kasir bertanggung jawab atas bagian keuangan, seperti menerima uang 

penjualan, merekap penjualan harian, dan menyetor omset penjualan 

kepada pemilik. 

c. Staf penjualan bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan dan 

customer service, yaitu pelayanan kepada pelanggan yang berbelanja. 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi perusahaan, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional UD. Permata Collection dimulai dari 

pembelian produk. Pemilik membeli produk berupa tas dan sepatu dari reseller di 

Pemilik 

Kasir Staf Penjualan 
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Batam. Reseller tersebut menyediakan jasa pengantaran barang secara gratis 

sehingga perusahaan bisa memangkas biaya pengiriman. Pemilik menggunakan 

metode penyimpanan persediaan dimana persediaan yang disimpan hanya sedikit. 

Hal ini dilakukan supaya perusahaan tidak banyak menyimpan stok, menghindari 

stok yang tidak laku akibat munculnya fashion atau tren baru dan kejenuhan 

pelanggan terhadap stok yang tidak bervariasi atau sama dalam jangka waktu yang 

lama.  

Persediaan yang telah dibeli pemilik akan diantarkan oleh kurir reseller ke 

toko. Staf penjualan akan menerima stok yang diantar oleh kurir reseller dan 

menyimpannya di gudang. Staf penjualan akan menghitung dan mencatat 

persediaan sebelum display atau meletakkan produk di rak kaca. Setelah itu, 

pemilik akan menentukan harga jual sebelum dipasarkan. Data-data produk berupa 

tas, ransel, dan lain-lain akan dikonfirmasi dan disimpan oleh staf penjualan di 

komputer.  

Aktivitas penjualan UD. Permata Collection masih tergolong sederhana, 

dimana pelanggan yang berbelanja di perusahaan masih berlangsung dengan 

bertatap muka di toko, atau sering disebut dengan walk in customers. Staf penjualan 

bertugas melayani dan menawarkan produk perusahaan, seperti ransel, tas tangan, 

sepatu hak tinggi, dan lain-lain. UD. Permata Collection hanya menerima 

pembayaran secara tunai, yang dimana pembayaran tersebut diterima oleh kasir. 

Kasir mencatat dan merekap penjualan harian perusahaan dan menyetor omset 

penjualan kepada pemilik. 
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 Gambar 3 Siklus Operasional, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem pencatatan yang diimplementasikan oleh UD. Permata Collection 

berlangsung secara manual, yaitu menggunakan kertas (nota kontan, form 

rekapitulasi penjualan harian dikertas HVS) dan Microsoft Excel. UD. Permata 

Collection belum membuat pembukuan akuntansi, misalnya menjurnal pembelian 

persediaan, penjualan, biaya, dan lain-lain. Dengan demikian, informasi keuangan 

berupa laporan keuangan seperti laba atau rugi UD. Permata Collection pada 

periode tertentu tidak dapat diketahui.  

Setiap transaksi penjualan di toko akan dicatat secara langsung oleh kasir 

di nota kontan, dimana nota kontan tersebut dituliskan jenis produk, kuantitas, dan 

harga yang dibeli pelanggan. Nota berwarna putih akan disimpan oleh kasir dan 

nota berwarna merah muda akan diserahkan kepada pelanggan. Pada saat toko 

ditutup atau jam operasional berakhir, kasir akan mencatat semua penjualan yang 

terjadi di hari itu juga di form rekapitulasi penjualan yang telah didesain dan 

mencocokkan jumlah nominal penjualan dengan kas yang diterima kasir. Setelah 

nominalnya sesuai, kasir akan menyetor omset penjualan kepada pemilik. 

Stock opname dilakukan dengan menyimpan data stok berupa file di 

Microsoft Excel. Setiap pendataan stok yang dibeli pemilik akan direkap dan 

ditambahkan secara manual ke data excel persediaan oleh kasir. Setiap stok yang 

dijual juga dikurangi oleh kasir secara manual sesuai dengan jenis produk yang 

dibeli pelanggan. Dari data excel tersebut, tercantum data persediaan seperti nama 

jenis produk, kuantitas yang masuk, kuantitas yang keluar, dan harga jual. 

  Sistem pencatatan yang digunakan perusahaan memiliki banyak 

kekurangan. Terdapat risiko kecurangan yang dilakukan oleh karyawan apabila 
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tidak diawasi oleh pemilik karena pencatatan persediaan dan penjualan dilakukan 

secara manual yang tidak didukung sistem pembukuan akuntansi. Risiko kesalahan 

juga mungkin terjadi apabila kasir lupa menambah stok saat terjadi pembelian atau 

mengurangi stok saat terjadi penjualan, rumus di data excel terdapat kemungkinan 

kesalahan apabila kasir tersebut tidak teliti. 
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