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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1  Identitas Perusahaan 

 J&M Collection merupakan sebuah perusahaan yang berbisnis diusaha 

perdagangan pakaian dan perhiasan. J&M Collection yang didirikan oleh ibu Aguat 

pada tahun 2008 yang berdomisili di Nagoya Hill Mall lt.1 fs 12A No.3. 

J&M Collection telah dikelola oleh ibu Aguat selama kurang lebih 10 tahun. 

J&M Collection yang berlokasi di Nagoya Hill Mall melakukan kegiatan operasional 

setiap hari, yang dibuka pada pukul 10.00 WIB hingga 21.45 WIB. Dalam mengelola 

J&M Collection, ibu Aguat dibantu oleh 4 karyawan. 

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Tata organisasi mengacu pada sistem struktural yang dibentuk oleh semua 

karyawan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan, dan membentuk pembagian 

kerja, tanggung jawab, dan kekuasaan. Dengan munculnya dan pengembangan 

perusahaan, bentuk struktur organisasi perusahaan terus berkembang dan berubah. 

Strutuk organisai dari J&M Collection terdari dari: 

1. Pemilik  

Pemilik UMKM dari J&M Collection bertindak sebagai pengaturan dan pengendalian 

manajemen toko serta pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas 

kelangsungan usahanya. 
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2. Manajer 

Manajer dari J&M Collection bertugas mengawasi jalannya usaha serta mengontrol 

kinerja sales yang berada ditoko serta merangkap tugas sebagai akuntan, purchasing 

dan pembukuan. 

3. Sales 

J&M Collection memilik 4 sales yang bertugas untuk mempromosikan dan menjual 

produk-produk dari toko serta merangkap sebagai cleaning service. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan dari usaha adalah menjual produk produk toko kepada konsumen. 

Jam operasional J&M Collection dimulai dari jam 10.00 pagi sampai jam 9.45 malam 

untuk setiap hari .Setiap karyawan toko mempunyai jabatan dan tugas serta 

kewajiban tersendiri, karyawan atau sales ditoko mempunyai peran yang sangat 

penting yaitu semaksimal mungkin menjual produk toko untuk meningkatkan 

pendapatan. 

Kegiatan operasional J&M Collection dimulai dari pemesanan produk 

dagang setelah produk dagang telah habis atau berkurang. Pemilik usaha melakukan 

pemesanan barang kepada supplier melalui media sosial seperti wechat dikarenakan 

supplier J&M Collection berlokasi dinegara China. Sistem pembayaran atas 

pembelian barang dagang dilakukan secara tunai dengan mengirim uang melalui bank. 

Setelah pembayaran selesai barang yang dipesan akan sampai kebatam kurang lebih 

15 hari dan diantarkan ke J&M Collection. 
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Proses penjualan dari J&M Collection terjadi ketika ada pelanggan yang 

masuk ketoko. Pelanggan yang masuk ketoko akan dilayani oleh sales toko ataupun 

pemilik usaha, sistem pembayaran atas penjualan barang juga dilakukan secara tunai. 

Semua transaksi yang terjadi baik pembelian atau penjualan akan dicatat dalam satu 

buku harian dan disusun diakhir bulan untuk mengetahui laba rugi. 

 

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem yang masih diterapkan oleh J&M Collection masih memanfaatkan 

sistem atau metode yang manual, yakni dengan hanya mencatat transaksi penjualan 

dan pembelian dengan mencatat harga serta nama-nama barang dalam sebuah buku 

harian. Pemilik usaha masih belum melakukan sistem pencatatan dan perhitungan 

terhadap persediaan barang dagang menyebabkan kesusahan dalam mengetahui serta 

menghitung sisa persediaan barang, bahkan pemilik usaha tidak melakukan 

perhitungan terhadap biaya listrik, air, serta biaya-biaya kecil lainnya dan 

menyebabkan laporan finansial yang telah disusun tidak menghasilkan informasi 

yang akurat dan lengkap sehingga mempengaruhi perancangan dan pengambilan 

suatu keputusan. 
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