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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

Anda’s Beauty Lounge merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan 

jasa kecantikan untuk pelanggannya. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2017 oleh 

Anda Damayanti yang berlokasi di Taman Nagoya Indah Blok L No. 09. Jam 

operasional Anda’s Beauty Lounge sesuai dengan perjanjian antara pemilik dan 

pelanggan. Jasa yang diberikan berupa sulam alis, bulu mata, ekstensi bulu mata, 

dan lain-lain. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Anda’s Beauty Lounge saat ini masih dijalankan oleh pemilik sendiri. 

Rincian tugas serta tanggung jawab pemilik yaitu harus bertanggung jawab atas 

segala aktivitas operasional. Pemilik usaha menjalankan usaha ini sendiri, 

sehingga pemilik hanya mencatat apabila adanya perjanjian antara pelanggan di 

hari yang bersangkutan. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

  Anda’s Beauty Lounge bergerak dibidang jasa kecantikan. Kegiatan 

operasional Anda’s Beauty Lounge dilakukan berdasarkan perjanjian antara 

pelanggan dan pemilik. Aktivitas yang dilakukan oleh Anda’s Beauty Lounge 

adalah aktivitas pemberian jasa berawal dari pelanggan membuat perjanjian 

dengan pemilik melalui media sosial ataupun membuat panggilan telepon secara 

langsung, maka pemilik dan pelanggan akan menetapkan hari dan jam untuk 

bertemu apabila pelanggan sudah setuju dengan hari dan jam yang ditentukan, 

maka pemiliki akan membuat catatan jasa apa yang akan diberikan dan jadwal 

yang telah ditentukan. Kemudian pelanggan mendapat pilihan untuk mengirimkan 

uang melalui transfer antar bank ataupun secara tunai pada saat jadwal yang 

ditentukan. 
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3.4 Sistem yang digunakan oleh Perusahaan 

Awal berdirinya Anda’s Beauty Lounge mencatat manual transaksi usaha 

dengan memakai buku catatan kegiatan. Pemilik tidak mengetahui laba atau rugi 

dikarenakan tidak adanya pencatatan biaya dan pemasukan yang terjadi. Pemilik 

hanya mencatat jasa apa yang diberikan dan jadwal yang telah ditentukan. Pemilik 

tidak pernah mencoba untuk memakai sistem untuk menghasilkan laporan 

keuangan berdasarkan standar akuntansi dengan bantuan program yang mudah 

dan sederhana untuk dipakai. Pemilik berpendapat bahwa tidak begitu 

diperlukannya penggunaan sistem untuk pencatatan transaksi dikarenakan skala 

usaha yang masih terkategori menengah. 
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