
 13  Universitas Internasional Batam 

BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Pure Water merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa galon. 

Toko Pure Water didirikan oleh Bapak Subandy pada tanggal 1 April 2018 dan 

berlokasi di Cluster 2 Melati Garden Blok Q no. 12, Kecamatan Sungai Harapan, 

Sekupang, Batam. Selain memberikan jasa refill air, Toko Pure Water juga menjual 

galonnya untuk dipakai oleh PT maupun perumahan. 

 
 

3.2 Struktur Organisasi Toko Pure Water 

Toko Pure Water mempunyai susunan organisasi yang simpel yang dapat 

dipaparkan seperti berikut ini: 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Struktur Organisasi, sumber: Data yang diolah (2019). 

 
Setiap bagian tersebut tentunya memiliki tugas atau kewajiban masing-

masing. Kewajiban setiap anggota usaha Pure Water dapat dijelaskan seperti berikut 

ini: 

1. Pemilik Usaha 

PEMILIK USAHA 

KARYAWAN 
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a. Memiliki kewajiban untuk megontrol dan mengawasi keseluruhan kegiatan 

operasional. 

b. Membimbing dan mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan. 

c. Membukukan transaksi pengeluaran maupun pemasukan usaha. 

d. Menerima hasil penjualan berupa uang tunai dan mengeluarkan kas ketika 

terjadinya pembelian atau pembayaran. 

2. Karyawan 

a. Menyediakan perlengkapan untuk pekerjaan jasa galon 

b. Menerima pesanan pelanggan 

c. Membersihkan galon yang kotor dan menjaga kebersihan mesin 

d. Mengantar pesanan galon. 

 
 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

Toko Pure Water beroperasi mulai dari pukul 07.30 WIB hingga 18.30 WIB 

setiap harinya. Toko Pure Water memiliki aktivitas primer dari usahanya yaitu 

memberikan jasa air galon. 

Pelanggan dari Toko Pure Water mencakup perumahan di komplek toko yang 

berada di Tiban selain itu toko juga melayani pengantaran galon di wilayah Nagoya, 

Batam Center, maupun Sungai Panas. Karyawan akan menerima pesanan galon dari 

pelanggan. Karyawan akan membuat nota pesanan pelanggan. Setelah itu, karyawan 

mengisi dan menyediakan pesanan galon pelanggan dan mengantarkan pesanan sampai 

ke tempat. Setelah pesanan diantar, pelanggan akan melakukan pembayaran.  
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Pelanggan dengan jumlah orderan yang tidak banyak biasanya membayar 

setelah menerima pesanan. Namun, pelanggan yang jumlah orderannya banyak seperti 

PT, restoran, cafe biasanya membayar dalam rentang waktu tertentu seperti dua minggu 

sekali ataupun sebulan sekali. Setelah menerima pembayaran, karyawan membawa 

galon yang sudah kosong pulang ke toko untuk dicuci dan diisi ulang. Sebelum tutup 

toko, karyawan akan membersihkan mesin dan toko serta mengecek apakah semua 

mesin yang digunakan sudah dimatikan. Gaji dari karyawan toko Pure Water dibayar 

secara tunai kepada karyawan toko pada awal bulan dihitung dari besar nilai gaji pokok 

ditambah dengan komisi dari penjualan air galon. 

 
 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem yang diterapkan di Toko Pure Water masih kurang efisien dalam 

mencatat transaksi sehari-hari. Pencatatan di Toko Pure Water hanya dilakukan dengan 

mencatat setiap pengeluaran dan pemasukan di sebuah buku kas. Laporan keuangannya 

juga masih berbasis cash basis dengan format laporan keuangan yang sulit dibaca dan 

tidak mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Sistem pencatatan dan laporan 

keuangan masih harus ditingkatkan dan diperbaiki. Perbaikan sistem pada kerja praktik 

ini akan memberikan kemudahan atas pencatatan transaski operasional yang lebih 

memadai dan hasil laporan keuangan yang lebih jelas sehingga pemilik bisa membuat 

keputusan bisnis yang lebih tepat. 
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