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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1   Identitas Perusahaan 

PT. Tunas Batam Perkasa merupakan sebuah perusahaan yang didirikan 

oleh Yap Kuang Jong pada Februari 1993 berlokasi di Jl. Sriwijaya Komp. Puri 

Buana No. 15, Batam. PT. Tunas Batam Perkasa bergerak di bidang perdagangan 

oli yang terdiri atas 2 merek, yaitu Caltex dan SPC. Perusahaan ini melakukan 

kegiatan operasionalnya setiap hari Senin - Jumat pada pukul 08.00 – 17.00 WIB 

dan setiap hari Sabtu pada pukul 08.00 – 15.00 WIB. PT. Tunas Batam Perkasa 

memiliki tujuh karyawan, diantaranya 1 operasional, 1 supir, 2 accounting, dan 2 

marketing. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Setiap perusahaan wajib menyusun sebuah bagan organisasi untuk 

menunjukkan secara spesifik kedudukan, kewenangan, dan peranan dari unit-unit 

kerja perusahaan tersebut. Struktur organisasi PT. Tunas Batam Perkasa meliputi 

direktur, operasional, supir, accounting, dan marketing. Peranan dari setiap unit 

kerja sesuai dengan penguraian di bawah ini: 

1.   Direktur 

Direktur merupakan peranan jabatan tertinggi dalam perseroan, maka 

Bapak Yap Kuang Jong memegang tanggung jawab penuh atas 

perusahaan. Beliau bertugas untuk melakukan pembelian barang dagang, 

menentukan harga penjualan, mengontrol keuangan, serta mengawasi 

operasional perusahaan secara keseluruhan. 

2.   Operasional 

Seorang operasional melayani pelanggan yang membeli secara tunai, 

melakukan pencatatan atas pembelian dan penjualan barang dagang, 

mengontrol stock card, menerima, dan membongkar kontainer yang telah 

dipesan atas pembelian barang dagangan, dan melakukan kegiatan 

operasional perusahaan. 
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3. Supir 

Seorang supir mengantar pesanan konsumen yang dibuat melalui sistem 

purchase order (PO) dan membantu operasional dalam hal bongkar 

kontainer. 

4. Accounting 

PT. Tunas Batam Perkasa mempekerjakan dua orang accounting. 

Seorang accounting bertugas membuat faktur berdasarkan delivery order 

yang direkap secara harian, kemudian mencatat ke buku penjualan dan 

piutang, membuat statement setiap akhir bulan, menentukan harga 

penjualan, dan menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan 

izin impor barang dagang. Accounting lainnya mengontrol kas kecil, 

bank, mengelola utang, dan  menyusun laporan keuangan setiap periode.  

5. Marketing 

PT. Tunas Batam Perkasa mempunyai dua orang marketing yang 

bertugas memasarkan barang dagangan ke para konsumen.  

Berikut adalah struktur organisasi yang dimiliki oleh PT. Tunas Batam 

Perkasa. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Tunas Batam Perkasa, sumber: Data yang 

diolah, 2019. 

 

3.3   Aktivitas Operasional Perusahaan 

1.   Pembelian 

Pembelian yang dilakukan oleh PT. Tunas Batam Perkasa adalah bersifat 

kredit. Semua transaksi pembelian persediaan dilakukan oleh Bapak Yap Kuang 

Jong, dan pemasoknya yang berlokasi di Singapura. Pembelian dilakukan secara 

rutin sebanyak dua kali setiap bulan dengan masing-masing merek sebanyak 2-3 

kontainer. 

Direktur 

Supir Operasional Accounting Marketing 
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Accounting akan meminta izin pemasukan barang terlebih dahulu melalui 

situs BP Kawasan, izin ini akan digunakan oleh agen pengiriman. Pembelian 

barang dari pemasok akan ditangani oleh agen pengiriman, mulai dari pengurusan 

dokumen bea cukai, pengiriman kontainer, sampai kontainer tersebut diantar ke 

gudang. Kontainer yang masuk akan dibongkar oleh operasional dan supir, 

kemudian diperiksa kondisinya dan dicek apakah kuantitas telah sesuai dengan 

pesanan yang dibuat.  

2.  Penjualan 

 Penjualan barang yang dilakukan PT. Tunas Batam Perkasa adalah 

bersifat tunai dan kredit. Proses penjualan secara tunai berlangsung ketika 

konsumen datang ke perusahaan untuk konsultasi mengenai oli, operasional akan 

melayani konsumen, setelah itu konsumen membuat keputusan untuk membeli 

barang sesuai dengan kebutuhannya. Proses penjualan secara kredit didasarkan 

pada pengiriman purchase order (PO) melalui e-mail yang dipantau setiap hari 

oleh salah satu accounting. Accounting akan memberitahukan kepada operasional 

untuk membuka delivery order atas pembelian tersebut, setelah beberapa PO 

terkumpul, supir akan mengatur rute-rute perjalanannya.  

 

3.4   Sistem Perusahaan 

Mekanisme pencatatan PT. Tunas Batam Perkasa yaitu secara manual 

dengan tulis tangan yang kemudian dilanjutkan dengan penginputan data ke dalam 

program Microsoft Office Excel. Penjualan secara harian dicatat ke buku 

penjualan, kemudian diinput ke Microsoft Office Excel untuk mencetak faktur, 

setelah itu semua faktur direkap ke buku piutang. Format daripada faktur, umur 

piutang, utang dan laporan keuangan pada Microsoft Office Excel dirancang 

dengan rumus-rumus terlebih dahulu, sehingga timbul risiko terjadinya kelalaian 

jika rumus terhapus tanpa sepengetahuan. Perusahaan ini juga masih mencatat 

kartu persediaan dengan tulisan tangan yang akan direkap setiap akhir bulan untuk 

keperluan laporan laba rugi perusahaan. Format dari salah satu laporan keuangan 

yang digunakan perusahaan sebelum adanya rancangan sistem dari luaran proyek 

ini yaitu sebagai berikut:  
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Gambar 3.2 Laporan Laba Rugi PT. Tunas Batam Perkasa, sumber: Data yang 

diolah, 2019. 
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