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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1  Identitas Perusahaan 

 Tans Flour merupakan sebuah toko yang dibangun oleh Peter pada tahun 

2016. Tans Flour berlokasi di Ruko Galaksi Blok A No. 3A. Tans Flour 

merupakan toko grosiran yang menjual tepung sagu, tepung tapioka dan bubuk 

kopi. Peter dibantu oleh adiknya dalam menjalankan usahanya, baik untuk 

memasarkan barang dagangan ke pasar dan toko sesuai dengan pesanan yang 

diterima.  

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

  Pemilik berperan sebagai penanggung jawab atas seluruh operasional 

tokonya. Pemesanan barang, penerimaan barang, penerimaan pesanan dan 

pengantaran pesanan semua dikerjakan oleh pemilik usaha. Peter memiliki 

seorang karyawan, yaitu adik kandungnya yang membantu dalam operasional 

sehari-hari. Pengelolaan keuangan perusahaan dipegang langsung oleh Pemilik. 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Perusahaan, sumber: Data diolah, 2019. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

  Tans Flour beroperasi selama kurang lebih 3 tahun. Berikut adalah siklus 

atau tahapan dari aktivitas operasional sehari-hari dari Tans Flour berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan. Tahap pertama: Pemilik menerima orderan 

pelanggan melalui telepon atau pembeli langsung datang ke toko untuk membeli 

barang. Umumnya, pemilik menerima transaksi pesanan barang melalui telepon. 

Tahap kedua: Tahap yang terpenting yaitu pembeli dan penjual menyepakati 

harga barang yang dipesan atau dibeli. Kemudian dilanjutkan tahap ketiga: 

Pemilik toko mengantarkan barang dan bukti pengantaran kepada pembeli. 

Pemilik Usaha 
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Terakhir, pembeli melakukan pembayaran secara tunai di hari yang sama atau 

beberapa hari ke depan (rata-rata 10 hari setelah barang diantar). 

  

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan  

Saat barang diterima oleh pembeli maka pemilik usaha memberikan bukti 

pengantaran berupa nota yang terdiri atas tiga rangkap. Pembeli yang sudah 

membayar atau melunasi transaksi penjualan diberikan rangkap pertama. Pembeli 

yang berhutang diberikan rangkap kedua. Rangkap ketiga disimpan oleh pemilik 

toko untuk di arsip. 

Tans Flour mencatat seluruh penjualan pada sebuah buku. Pembukuan 

transaksi penjualan dilakukan oleh pemilik usaha. Buku tersebut berisi data nama 

pembeli, barang yang dibeli, harga jual serta total penjualan. Seluruh transaksi 

penjualan dicatat sesuai dengan tanggal barang diantar. Transaksi penjualan yang 

lunas akan beri tanda centang pada buku tersebut. Untuk setiap awal bulan, 

pemilik memulai pencatatan di halaman baru. Pemilik sebenarnya sudah 

menjalankan sebagian dari konsep akuntansi. Ada baiknya jika dari pencatatan 

yang dilakukan pemilik dapat menghasilkan laporan keuangan. 

 

Gambar 3. Pencatatan yang digunakan, sumber: Data diolah, 2019. 
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