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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1  Identitas Perusahaan 

Wise Education Centre termasuk UMKM di bidang pelayanan bimbingan 
belajar informal atau dikenal dengan bimbel. Bimbingan belajar yang diberikan 
dalam kegiatan usaha ini berupa materi sekolah dimulai dari jenjang masa kanak-
kanak sampai dengan siswa sekolah dasar. Wise Education Centre memiliki 
program calistung (membaca, menulis, dan berhitung) kepada siswa TK. Wise 
Education Centre memiliki program kursus seperti kursus mandarin dan inggris.  

Wise Education Centre didirikan pada tanggal 28 Juli 2018 oleh Bapak 
Kodho Eko Prayogo. Wise Education Centre beralamat di Ruko Tanah Mas Blok 
D No 6, Sei Panas, Batam. Wise Education Centre menjalankan usahanya dengan 
4 orang karyawan dan 1 staf yang mengurus administrasi perusahaan. Mekanisme 
penerimaan siswa dapat dilakukan melalui telepon atau mendaftar secara langsung 
ke tempat bimbel. Jadwal operasional Wise Education Centre yaitu setiap hari 
Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga 19.30 WIB. 

Wise Education Centre didirikan karena pemilik usaha sangat menjunjung 
tinggi nilai edukasi bagi masa depan anak-anak. Pemilik usaha ingin melanjutkan 
pendidikan ke jenjang SMA tetapi kondisi ekonomi dari orang tua pemilik usaha 
tidak mencukupi untuk membiayai biaya sekolahnya. Pemilik melanjutkan jenjang 
SMA dibantu oleh seorang Bhante hingga pemilik selesai menempuh jenjang 
strata 1. Pemilik usaha memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menggapai 
impiannya yaitu membuka lembaga pendidikan. 

Visi dari Wise Education Centre yaitu menjadikan siswa berprestasi 
unggul, berkarakter, cerdas, dan berbudi luhur. Wise Education Centre juga 
memiliki lima misi yaitu menyelenggarakan metode pengajaran sesuai tuntutan 
dan kebutuhan di sekolah, menyelenggarakan metode pengajaran berbasis 
karakter siswa, mengajar dengan metode pendekatan kontekstual, menanamkan 
nilai-nilai kejujuran, disiplin, integritas, dan keimanan siswa, serta 
mengembangkan potensi kepribadian siswa. 

 
3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi disebut juga susunan posisi kepemimpinan setiap 
anggota yang bekerja di perusahaan. Struktur organisasi merupakan pembagian 
tugas anggota, kepada siapa harus melaporkan kejadian yang terjadi di 
perusahaan, tata kelola perusahaan, serta pola interaksi yang akan dijalankan 
dalam perusahaan. Struktur organisasi perusahaan harus dapat menyajikan 
pembagian tugas, hak, kewajiban, dan wewenang antar anggota yang menjalankan 
tugas (Gammahendra, Hamid, & Riza, 2014). 

Peny. Perencanaan Sistem Akuntansi Berbasis Software Microsoft Access pada Wise Education Center. 
UIB Repository©2020



24 
 

Universitas Internasional Batam 

Wise Education Centre dipimpin oleh pemilik dan empat orang karyawan 
yaitu tiga orang guru dan satu staf administrasi.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi, sumber: data diolah, 2019 
Tugas dan tanggung jawab antar individu dalam Wise Education Centre 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pemilik usaha, bertanggungjawab dalam menangani kegiatan di 

perusahaan seperti menjalin kerjasama dengan karyawan untuk menggapai 
tujuan perusahaan. Tugas pemilik usaha yaitu mengatur dan memimpin 
perusahaan, mengambil keputusan yang tepat, melakukan perencanaan, 
serta mengelola penerimaan dan pengeluaran kas di Wise Education 
Centre. 

2. Guru memiliki tugas untuk mengajar siswa sesuai dengan program yang 
ada di Wise Education Centre dimulai dari tingkat TK hingga SD. 

3. Staf Administrasi bertugas untuk memberikan informasi dan melayani 
setiap pelanggan terkait program kursus yang disediakan Wise Education 
Centre, melakukan pencatatan atas pendaftaran siswa baru ke dalam daftar 
siswa, mencatat penerimaan kas disertai dengan bukti lunas dari orangtua 
siswa, serta melengkapi dokumen-dokumen yang akan digunakan untuk 
pemasaran atau pameran. 
 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 
Wise Education Centre termasuk UMKM di bidang jasa edukasi. Usaha ini 

menyediakan berbagai program bimbingan belajar khusus. Aktivitas Wise 
Education Centre yang berlangsung setiap Senin s.d Sabtu dari jam 09.00 WIB 
sampai 19.30 WIB. Persaingan bimbingan belajar yang sangat tinggi membuat 
Wise Education Centre memberikan jasa bimbingan belajar tambahan bagi 
mahasiswa yang tidak bisa ikut kelas regular. 

Jasa pelayanan yang diberikan oleh Wise Education Centre dapat 
dilakukan secara langsung seperti orang tua siswa datang langsung ke Wise 
Education Centre dengan dilayani oleh staf administrasi untuk menanyakan 
informasi seputar paket bimbingan yang ada. Jasa pelayanan secara tidak langsung 
juga dapat dilakukan melalui telepon. Orang tua siswa yang berminat untuk 

Pemilik 

Guru 1 Guru 2 Guru 3 Staf 
Administrasi 
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mendaftarkan anaknya, kemudian staf administrasi membantu pengisian data form 
pendaftaran. 

Penerimaan kas atas pembayaran yang diterima akan dicatat dalam 
formulir penerimaan kas yang telah dibuat oleh staf administrasi dengan disertai 
bukti pembayaran dari orang tua siswa. Mekanisme pencatatan pengeluaran 
bersamaan dengan penerimaan, dimana pengeluaran dimasukkan ke formulir 
pengeluaran yang disertai dengan bukti pengeluaran kas. Formulir yang telah 
dicatat oleh staf administrasi akan dipindahkan ke dalam buku kas dan akan 
diperiksa oleh pemilik setiap malam hari sebelum aktivitas kegiatan operasional 
berakhir. Formulir penerimaan dan pengeluaran kas pada Wise Education Centre, 
yaitu: 

 
Tabel 3.1  
Tampilan Formulir Penerimaan Dan Pengeluran Kas 

Tanggal No Bukti Nama Siswa Keterangan Debit Kredit Saldo 

              
              
              
              

Sumber: Data diolah, 2019 
Siswa dapat mengikuti kelas bimbingan ketika proses administrasi selesai. 

Proses belajar mengajar akan dilakukan sesuai dengan program yang dipilih oleh 
orang tua siswa. Setiap kelas akan dikapasitasi maksimal 10 siswa per kelas. 
Pendekatan mengajar yang dilakukan oleh pengajar lebih bersifat privat, sehingga 
pengajar harus lebih sabar dalam membimbing siswa-siswanya. 

Kegiatan belajar mengajar di Wise Education Centre berlangsung sekitar 
satu atau satu setengah jam untuk setiap kelas. Siswa akan menunggu jemputan 
dari orangtuanya setelah kelas belajar mengajar berakhir. Siswa diperbolehkan 
untuk melakukan aktivitas di luar kegiatan bimbingan seperti melukis atau 
mewarnai sambil menunggu dijemput oleh orangtuanya.  

Sistem pembayaran yang diterapkan oleh Wise Education Centre yaitu 
pada setiap awal bulan. Staf administrasi akan melakukan konfirmasi kepada 
orang tua siswa pada setiap akhir bulan untuk menanyakan apakah siswa akan 
melanjutkan program belajar yang diambil. Siswa yang tetap ingin melanjutkan 
kelas yang dipilih maka orangtua siswa akan melakukan pembayaran di awal 
bulan selanjutnya. 

 
3.4 Sistem yang Digunakan oleh Wise Education Centre 

Wise Education Centre menggunakan sistem pembukuan manual yang 
sederhana. Penerimaan kas atas biaya administrasi pendaftaran dan iuran 
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pendaftaran siswa setiap bulan dicatat dengan tulis tangan pada sebuah buku kas. 
Pemilik akan membuat suatu rekapitulasi penerimaan pendapatan ke dalam format 
tabel di MS Excel. Format tabel rekapitulasi pendapatan: 

 
Tabel 3.2  
Tampilan Tabel Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluran Pendapatan 

No Tanggal No Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran Saldo 
Akhir 

              
              
              
              

Sumber: Data diolah, 2019 
Format pencatatan di MS Excel hanya menggunakan kolom No, Tanggal, 

Keterangan, No Voucher, Penerimaan, Pengeluaran, dan Saldo akhir. Kolom 
Penerimaan berguna menerima seluruh penerimaan kas perusahaan. Kolom 
pengeluaran untuk mencatat seluruh biaya yang dibayarkan oleh perusahaan. 

Pencatatan secara manual tidak mungkin dilakukan oleh Wise Education 
Centre terus menerus. Pertambahan siswa dan perkembangan usaha menuntut 
pemilik usaha untuk menggunakan suatu aplikasi agar sistem perekapan 
perusahaan menjadi handal dan tepat. Pemilik Wise Education Centre dapat 
mengetahui keadaan perusahaanya melalui laporan posisi keuangan, laporan laba 
rugi, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan neraca saldo, laporan 
perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan lainnya. Pencatatan transaksi 
yang tepat akan menyajikan informasi berguna untuk pemilik usaha dalam 
menentukan keputusan terhadap perkembangan usahanya. 
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