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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Vellas Florist merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa berbagai 

macam karangan bunga seperti papan bunga. Toko Vellas Florist berdiri pada 

tanggal 25 April 2016 oleh Bapak Desmond dan Bapak Kelvin. Toko Vellas Florist 

berlokasi di Ruko Pertokoan Citra Mas Blok D No. 13, Penuin – Batam. Kegiatan 

operasional Toko Vellas Florist dilakukan setiap hari dimulai dari jam 9 pagi 

sampai dengan jam 8 malam. Vellas Florist memiliki karyawan sebanyak 5 (lima) 

orang dimana karyawannya saling bekerja sama untuk tujuan bersama. Tetapi 

untuk saat ini Toko Vellas Florist belum memiliki izin CV sehingga konsep Toko 

Vellas Florist hanya berupa workshop. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Setiap perusahaan yang beroperasional secara efektif membutuhkan 

susunan struktur organisasi yang jelas dan tertata rapi serta tugas dan tanggung 

jawab dari masing-masing karyawan agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai. 

Berikut ini adalah struktur organisasi dari Toko Vellas Florist: 
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Gambar 1 Struktur Organisasi Toko Vellas Florist, sumber: Penulis, 2017. 

Tugas dan tanggung jawab pemilik toko dengan karyawan operasional 

toko akan diuraikan sebagai berikut: 

1. Pemilik 

Merupakan seseorang yang memiliki perusahaan tersebut. Pemilik 

perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: 

a. Memimpin perusahaan dengan membuat kebijakan atau peraturan 

perusahaan. 

b. Memilih dan mengawasi kinerja kerja karyawan serta mengontrol 

semua kegiatan yang ada di Toko Vellas Florist.  

c. Memiliki hak atas pengambilan keputusan pada Toko Vellas Florist. 

2. Manajer Operasional 

Merupakan orang yang ditunjuk dan dipercaya oleh pemilik usaha untuk 

menngawasi dan memimpin usaha tersebut. Manajer operasional memiliki tugas 

antara lain: 

(PEMILIK & MANAJER 

OPERASIONAL) 

Pak Kelvin 

 

(PEMILIK) 

Pak Desmond 

PAK DESMOND 

(DIVISI KEUANGAN) 

Ibu Marchilia 

BU MARCHILIA 

(TUKANG KERAJINAN 

TANGAN) 

Pak Manik 

 

(SOPIR) 

Pak Iss 

PAK ISS 
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a. Bertanggung jawab untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan 

berjalan dengan baik. 

b. Meningkatkan kualitas operasional dan kebijakan dalam mendukung 

tujuan perusahaan. 

3. Divisi Keuangan 

Divisi keuangan melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan 

perusahaan. Divisi keuangan memiliki tugas antara lain: 

a. Membuat pencatatan transaksi keuangan harian seperti transaksi 

penerimaan dan pengeluaran. 

b. Mengontrol dan mengelola dana perusahaan dengan baik. 

c. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan agar 

dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau evaluasi dalam 

pengambilan keputusan. 

4. Sopir 

Sopir perusahaan yang bekerja untuk mengangkut penumpang ataupun 

barang. Tugas yang dilakukan oleh sopir antara lain: 

a. Mengurus atau melakukan pengiriman papan bunga ke lokasi dengan 

tepat waktu. 

b. Mengerjakan laporan aktivitas sopir barang, seperti logbook waktu 

dan kilometer yang telah ditempuh per hari.  

5. Tukang Kerajinan Tangan 

Bertanggung jawab atas semua orderan akan karangan bunga, seperti papan 

bunga sesuai dengan keinginan konsumen. 
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a. Merangkai papan bunga sesuai dengan orderan atau keinginan dari 

konsumen. 

b. Memastikan ketersediaan stok barang 

c. Memastikan bahwa orderan dapat diantar dengan tepat waktu ke 

tempat tujuan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Vellas Florist merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa berbagai 

macam karangan bunga seperti papan bunga. Kegiatan operasional Toko Vellas 

Florist adalah setiap hari dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. 

Toko Vellas Florist dapat dikatakan sebagai usaha yang bersifat workshop, 

dimana toko Vellas Florist hanya digunakan sebagai tempat untuk proses 

rangkaian papan bunga dan tidak seperti toko bunga lain yang dapat dikunjungi 

oleh konsumen. Dikarenakan Toko Vellas Florist bersifat workshop sehingga 

konsumen tinggal menghubungi contact person yang tertera untuk melakukan 

pemesanan dan tukang kerajinan tangan Toko Vellas Florist akan segera 

merangkai papan bunganya sesuai dengan event yang sedang berlangsung atau 

sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Toko Vellas Florist telah beroperasi lebih dari satu tahun namun sampai 

saat ini pemilik atau divisi keuangan tidak pernah membuat penyusunan laporan 

keuangan sederhana sehingga pemilik tidak mengetahui seberapa besar 
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keuntungan ataupun kerugian yang telah dialami dalam menjalankan usaha 

tersebut. Hal tersebut menyebabkan pemilik tidak dapat mengetahui secara jelas 

dan akurat sumber keuntungan dan tidak dapat mengevaluasi penyebab kerugian 

pada perusahaan. Oleh karena itu Toko Vellas Florist harus melakukan pencatatan 

transaksi harian dan menerapkan sistem penyusunan laporan keuangan sederhana. 

Pemilik Toko Vellas Florist mulai melakukan pencatatan transaksi harian 

secara rinci dan menerapkan penyusunan laporan keuangan sederhana sehingga 

dapat mengetahui besar keuntungan maupun kerugian yang telah dialami oleh 

toko selama menjalankan usaha tersebut. Pemilik Toko Vellas Florist juga dapat 

mengetahui sumber keuntungan secara maksimal dan menghindari terjadinya 

kerugian yang sangat tidak diharapkan oleh pemilik toko. Selain itu dengan 

adanya laporan keuangan sederhana, maka pemilik dapat memanfaatkan informasi 

yang tersedia untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dan melancarkan kelangsungan bisnis. 

Pada Toko Vellas Florist, sistem yang dilakukan dalam pencatatan masih 

bersifat manual dan ketidakefektifan serta efisiensi dalam melakukan pencatatan 

maupun penyusunan laporan keuangan dikarenakan keterbatasan-keterbatasan 

yang menghambat penyusunan dan sulitnya melakukan penyusunan laporan 

keuangan serta pencatatan berbasis komputer. 

Toko Vellas Florist hanya dapat melakukan pencatatan manual yang 

sederhana. Pencatatan berupa, mencatat data pelanggan setiap pembelian papan 

bunga, mencatat setiap pembelian bahan perlengkapan, mencatat beban-beban 

pengeluaran, mencatat pembayaran piutang sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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pencatatan dan penyusunan laporan keuangan pada Toko Vellas Florist masih 

perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi 

pencatatan serta pelaporan setiap bulannya untuk menghindari terjadinya 

kesalahan ataupun ketidakakuratan serta ketepatan dalam penyusunan laporan 

keuangan sebab hal ini sangat penting bagi setiap usaha baik dari usaha luar 

maupun usaha Toko Vellas Florist yang sekarang dijalankan. 
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