
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas perusahaan 

Tri Suncool adalah nama dari sebuah usaha yang beroperasi dalam 

bidang perbaikan AC mobil. Usaha tersebut terletak di Ruko Puriloka Blok C 

No.6, Sei Panas, Batam. Tri Suncool didirikan oleh seorang pengusaha biasa yang 

bernama Johan pada tanggal 14 September 2011. 

Tri Suncool telah beroperasi kurang lebih 8 tahun dihitung sejak tahun 

2011. Tri Suncool memiliki satu orang karyawan yang membantu pemilik toko 

dalam proses perbaikan ac mobil tersebut sedangkan dalam bidang pemasukan 

dan pengeluaran dilakukan oleh istri dari pemilik toko tersebut sendiri yang 

bernama Yenny. 

Selama delapan tahun beroperasi Tri Suncool hanya menggunakan sistem 

manual dalam penyusunan pemasukan maupun pengeluarannya, tidak ada sistem 

khusus untuk melakukan pencatatan yang lengkap dan akurat, sehingga untuk 

mengetahui profit yang di peroleh selama beroperasi hanya menggunakan sistem 

kira-kira (estimasi). 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah formasi yang terdiri dari bagian komponen 

kerja tertentu yang didapatkan dalam sebuah organisasi. Fungsi dari adanya 

sebuah struktur organisasi yaitu untuk menjelaskan pembagian tanggung jawab 

pada masing-masing komponen yang tertera didalamnya. Susunan organisasi pada 

Tri Suncool yakni sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilik Toko 
Johan 

Pembukuan 
Yenny 

Operasional 
Andi 
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Gambar 2.  Struktur organisasi Tri Suncool: Data olahan, 2019. 

Tabel 1. Ringkasan tugas pada Tri Suncool  
No Nama Jabatan Tugas 

 

 

1 

 

 

Johan 

 

 

Pemilik toko 

1. Memimpin, mengelola, bertanggung jawab atas 

semua permasalahan yang terjadi. 

2. Pemberian tugas sesuai dengan bagiannya. 

3. Melakukan pengambilan keputusan atas semua 

transaksi dan hal yang terjadi. 

 

 

2 

 

 

Yenny 

 

 

Pembukuan 

1. Mengeluarkan invoice atas penjualan dan pendapatan 

yang diperoleh. 

2. Merekap nota-nota pembelian dari pemasok. 

3. Mencatat biaya-biaya yang dikeluarkan. 

4. Mencatat daftar hutang dan piutang. 

3 Andi Operasional 1. Membantu pemilik dalam melakukan perbaikan AC 

mobil. 

Sumber: Data olahan, 2019. 

 

3.3 Aktivitas Operasional 

Tri Suncool buka dari senin hingga sabtu pukul 09.30 wib hingga ke 

17.00 wib. Jam kerja setiap bagian organisasi sama dan dalam jangka waktu diatas 

diberikan waktu untuk istirahat dan makan sesuai kebutuhan. 

Pendapatan yang diketahui juga hanya diperoleh dari invoice yang 

dikeluarkan oleh karyawan di bidang pembukuan. Sedangkan pembelian yang 

dilakukan berpatok pada invoice yang dikeluarkan oleh pemasok. Persediaan pada 

Tri Suncool tidaklah lengkap, kadang kala jika diperlukan baru akan di beli oleh 

pemilik toko.  

 

3.4 Sistem yang diterapkan oleh Perusahaan 

Tri Suncool tidak menerapkan sistem khusus dalam melakukan 

pembukuan melainkan hanya dengan dilakukannya pencatatan manual ke dalam 

buku tulis maupun penginputan separuh transaksi dalam Microsoft Office Excel. 

Selama beroperasional Tri Suncool hanya mencatat pemasukan serta pengeluaran 

tertentu atau dapat dikatakan tidaklah dicatat secara rinci dan lengkap. 
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Dalam hal persediaan, pemilik toko hanya menyimpan separuh dari nota 

pembelian yang ada, kebanyakan pembelian yang dilakukan di periode 

sebelumnya telah hilang. 
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