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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1   Identitas Perusahaan 

AC Cellular adalah toko yang menjual handphone yang didirikan oleh 

Suyatno tahun 2010 dan terletak di Jodoh Center Komplek Tanjung Pantun Blok 

G No.20, Batam. AC Cellular bergerak di bidang perdagangan handphone dan 

aksesorisnya. Toko ini melakukan kegiatan operasionalnya dari Senin sampai 

Minggu pada pukul 10.00 – 21.00 Waktu Indonesia Barat. AC Cellular 

mempunyai satu orang karyawan, Putri.   

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Semua perusahaan menentukan struktur organisasinya untuk menentukan 

hubungan pelaporan yang akan ada di perusahaan. Struktur ini hanya menyatakan 

siapa yang bekerja untuk siapa. Organisasi memilih struktur organisasi mereka 

berdasarkan banyak faktor seperti: ukuran, lokasi geografisnya, cara memberikan 

berbagai produk dan layanan yang akan mereka tawarkan. Struktur organisasi 

pada AC Cellular meliputi pemilik sekaligus karyawan. Job description masing-

masing bagian adalah sebagai berikut: 

1.   Pemilik Usaha. 

Bapak Suyatno memiliki tanggung jawab penuh atas perusahaannya 

sekaligus kegiatan operasionalnya bersama dengan karyawannya. Beliau 

bertugas untuk melakukan pembelian barang dagang, serta melakukan 

kegiatan operasional perusahaan. 

2.   Karyawan 

Tugas pokok karyawan pada AC Cellular adalah melaksanakan kegiatan 

operasional mulai dari penjualan dan menjelaskan spesifikasi produk 

kepada pelanggan. Selain itu juga karyawan diwajibkan untuk selalu 

berada di tempat karena jika pemilik harus melaksanakan tugas di luar 

toko maka karyawan yang akan melaksanakan tugas pemilik di toko. 
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3.3   Aktivitas Operasional Perusahaan 

1.   Pembelian 

Pembelian yang dilakukan oleh AC Cellular adalah bersifat tunai dan 

kredit. Seluruh transaksi pembelian persediaan barang dagang dilakukan oleh 

Bapak Suyatno, dan pemasoknya merupakan supplier handphone seperti VIVO 

dan OPPO. Perkembangan handphone begitu sengat cepat sehingga dalam kurun 

waktu tertentu selalu ada produk baru yang menjadi barang dagang AC Cellular. 

Pada AC Cellular juga dapat melakukan pembelian dan penjualan barang bekas.  

Pembelian dari pemasok akan dikirim langsung ke AC Cellular. Barang 

yang datang biasanya akan diperiksa kondisinya sebelum dimasukkan ke dalam 

persediaan. Kontrol persediaan hanya dengan menggunakan catatan sederhana di 

buku persediaan, jika barang sudah akan habis maka akan dilakukan pembelian 

lagi baik secara tunai dan kredit kepada pemasok barang dagang. 

2.   Penjualan 

Barang dijual dengan tunai dan kredit, namun dalam praktiknya sebagian 

besar barang dijual dengan tunai. Biasa pelanggan akan dating langsung ke Toko 

AC Cellular untuk bertanya-tanya tentang produk kepada penjual karena produk 

bersifat mempunyai banyak fitur-fitur yang berbeda-beda dan mempunyai kualitas 

yang berbeda. Untuk produk seperti VIVO dan OPPO dijual dengan harga 

nasional, yang artinya tidak ada perbedaan harga untuk seluruh produk dari merek 

tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun untuk produk seperti Xiaomi 

dan merek lain termasuk handphone bekas akan ada proses tawar menawar 

sebelum terjadinya jual beli. 
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Gambar 3.1 Flow chart aktivitas operasional perusahaan sebelum implementasi, 

sumber: Data yang diolah, 2019. 

 

3.4   Sistem Perusahaan 

Saat ini AC Cellular tidak memiliki pencatatan dengan sistem akuntansi. 

Pencatatan hanya dilakukan dengan cara sederhana di buku catatan biasa untuk 

mengontrol persediaan sehingga untuk mengetahui laba rugi setiap penjualan 

harus menghitung secara manual. Tidak ada pelaporan akuntansi secara periode 

untuk mengukur kenaikan dan penurunan pendapatan setiap periode. Ketika 

melakukan penjualan dan pembelian, tidak ada penjurnalan akuntansi yang 

seharusnya dilakukan. Setiap barang yang sudah akan habis maka akan dikirimkan 

permintaan barang kepada pemasok barang dan berulang-ulang kali seperti itu. 
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