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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Toko Super Bordir merupakan perusahaan jasa di mana jasa yang 

ditawarkan berupa jasa bordir. Toko Super Bordir berdiri pada bulan April tahun 

2011 oleh kedua orang tua pemilik, di mana keduanya saat ini mengelola toko baju 

lainnya. Usaha toko kini dimiliki dan dikelola oleh putra sulung pendiri, yaitu Tuan 

Ricky Trianda. Toko Super Bordir beroperasi di sebuah kios di lantai dasar BCS 

Mall. Lokasi usaha yang strategis dan sejarah yang panjang membuat Toko Super 

Bordir selalu ramai pengunjung baik pelanggan individual maupun pelanggan 

instansi.  

 Adapun identitas Toko Super Bordir dirincikan sebagai berikut: 

Nama   : Toko Super Bordir 

Waktu berdiri : April 2011 

Pemilik  : Ricky Trianda 

Alamat  : Lantai Dasar BCS Mall, Jl. Bunga Raya, Batu  

     Selicin, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan  

     Riau 29422 

No Telepon  : 081270528635 

Email   : Ricky.trianda10@gmail.com 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi digambarkan sebagai suatu kerangka yang 

mengkomposisi prosedur kerja individu termasuk wewenang, tanggung jawab, 
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penghargaan, dan sanksi, yang mampu mempengaruhi motivasi kerja (Hanafi, 

Bahri, & Shabri, 2018). Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik, 

struktur organisasi Toko Super Bordir diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1 Struktur organisasi Toko Super Bordir, sumber: Toko Super Bordir, 

2019. 

 Adapun uraian tanggung jawab dan wewenang masing – masing personil 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Pendiri 

Pendiri Toko Super Bordir berperan layaknya komisaris dalam perusahaan, 

yaitu untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan 

perusahaan. Dalam hal pengambilan keputusan yang material, pendiri juga 

memberi nasehat kepada pemilik toko. 

2. Pemilik 

Pemilik Toko Super Bordir mempunyai wewenang dalam mengelola 

semua usaha toko. Dalam menjalankan tugasnya, pemilik toko 

bertanggung jawab kepada pendiri toko, termasuk melaporkan kondisi 

Pendiri 

Pemilik 

Karyawan Proses 

Bordir 

Vera Jessica. Penyusunan Sistem Transaksi Operasi dan Pelaporan Keuangan pada Toko Super Bordir 
UIB Repository©2019



23 

 

Universitas Internasional Batam 

 

keuangan toko setiap bulannya. Pada kegiatan operasional harian, pemilik 

toko berfungsi mengawasi kinerja karyawan, menetapkan harga produk, 

serta melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan. Di sisi lain, pemilik 

toko juga berperan dalam perekrutan, pelatihan, penggajian, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. 

3. Karyawan Proses Bordir 

Karyawan proses bordir berperan dalam proses produksi dan bertanggung 

jawab kepada pemilik toko. Toko Super Bordir secara keseluruhan 

mempekerjakan 9 orang karyawan, yang terdiri dari: 3 karyawan dalam 

pekerjaan bordir, 5 orang berperan sebagai penjahit, dan 1 karyawan dalam 

proses pemasangan kancing. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Toko Super Bordir merupakan sudah cukup lama dikenal masyarakat 

sebagai UMKM yang bergerak di bidang jasa bordir. Jasa bordir yang ditawarkan 

sangat beragam, mulai dari bordir tulisan hingga bordir gambar. Selain menerima 

jasa bordir satuan, Toko Super Bordir juga menerima jasa bordir grosir. Harga yang 

diberikan juga bervariasi menurut rancangan dan ukuran bordir yang diinginkan. 

 Toko Super Bordir memiliki waktu operasional mulai pukul 10 pagi 

hingga 9 malam, dengan diselingi waktu istirahat sebanyak 2 kali masing – masing 

pada pukul 12 siang dan 6 sore. Adapun siklus penjualan Toko Super Bordir 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Penjualan 
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Tahap ini dilakukan oleh pemilik toko, di mana pemilik toko akan 

menerima pelanggan, membahas rancangan bordir yang diinginkan serta 

menyepakati harga jasa dan waktu penyelesaian produk. 

2. Produksi 

Setelah menerima pelanggan dan melakukan kesepakatan harga dan 

tenggat waktu, pemilik toko akan menyerahkan rancangan kepada 

karyawan produksi. Pemilik toko akan melakukan pembagian tugas 

kepada masing – masing karyawan. Pemilik toko juga mengawasi proses 

produksi dari awal hingga penyelesaian produk. 

3. Penyerahan Jasa dan Penerimaan Pembayaran 

Sebelum hasil bordir diserahkan kepada pelanggan, pemilik toko akan 

melakukakan inspeksi terakhir untuk memastikan bahwa bordir yang 

diselesaikan sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Setelah 

memastikan bahwa jasa bordir sudah sesuai, pemilik akan menyerahkan 

hasil bordir kepada pelanggan dan menerima pembayaran. Apabila 

penjualan yang dilakukan merupakan secara kredit, maka maksimum 

tenggat pembayaran adalah sebulan setelah penyerahan produk. 

 Selanjutnya untuk siklus pembelian Toko Super Bordir terdiri dari 

aktivitas – aktivitas berikut: 

1. Pemesanan Barang 

Pemesanan barang dilakukan untuk memperoleh perlengkapan – 

perlengkapan yang dibutuhkan dalam proses bordir, seperti: benang dan 

kain dasar bordir. Untuk mengurangi biaya produksi, biasanya pemesanan 

barang dilakukan secara grosir (bulk purchase). Tahap ini dimulai dari 
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pencarian pemasok, penyepakatan harga, dan diakhiri dengan pemesanan 

barang yang secara keseluruhan dilakukan oleh pemilik. 

2. Penerimaan Barang dan Pembayaran 

Setelah melakukan pemesanan barang, pada tahap selanjutnya pemilik 

akan menyerahkan daftar barang yang dipesan kepada salah satu karyawan 

produksi. Penerimaan dan pemeriksaan barang yang dipesan akan 

dilakukan oleh karyawan produksi. Sedangkan, untuk pembayaran 

dilakukan langsung oleh pemilik toko. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Sejak awal didirikannya Toko Super Bordir, sistem transaksi operasi dan 

pelaporan keuangan yang digunakan oleh pendiri usaha berupa sistem pencatatan 

secara manual. Hal ini dikarenakan pengetahuan yang masih sangat sedikit terkait 

penggunaan komputer. Sistem transaksi operasi yang digunakan masih 

menggunakan basis pencatatan kas. Di mana setiap transaksi dicatat secara manual 

ketika terjadinya pengeluaran dan penerimaan kas secara nyata pada buku kas. Di 

sisi lain, transaksi – transaksi akrual seperti penjualan dan pembelian kredit tidak 

dilakukan pencatatan. Bukti – bukti transaksi seperti faktur penjualan dan 

pembelian kredit didokumentasi dengan dipakukan pada sebuah papan. Kurangnya 

sistem transaksi operasi yang handal mengakibatkan pendiri mengalami berbagai 

masalah, seperti: fluktuasi pendapatan akibat menggunakan sistem pencatatan 

berbasis kas, hilangnya dokumen – dokumen transaksi, dan ketidaklengkapan 

transaksi yang dicatat. 

Vera Jessica. Penyusunan Sistem Transaksi Operasi dan Pelaporan Keuangan pada Toko Super Bordir 
UIB Repository©2019



26 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 Setelah beroperasi selama beberapa tahun, kepemilikan dan pengelolaan 

toko sepenuhnya diserahkan kepada pemilik toko saat ini. Menyadari pentingnya 

penggunaan teknologi, pemilik toko mulai mengubah sistem transaksi operasi Toko 

Super Bordir, sehingga pada saat ini sistem transaksi operasi yang digunakan 

mengandalkan program Microsoft Excel. Kurangnya pengetahuan dalam bidang 

akuntansi, membuat pemilik ingin mencari program akuntansi. Meskipun demikian, 

tingginya biaya perolehan program akuntansi membuat pemilik toko 

mengurungkan niatnya dan terus mengandalkan program komputer yang sederhana 

untuk proses pencatatan dan pelaporan keuangannya. Oleh karena itu, penyusunan 

sistem transaksi operasi dan pelaporan keuangan yang handal sangat dibutuhkan 

oleh Toko Super Bordir. 
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