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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 
 

 

3.1  Identitas Usaha 

 Toko ACT Selular adalah UMKM yang berlokasi di DC Mall lantai dasar 

Blok A43 dan A43a, Batam. Usaha ini dirintis oleh Ibu Yefi selaku pemilik usaha. 

Usaha ini dimulai pada tanggal 1 Agustus 2014 dan bergerak di bidang retail 

penjualan layanan data, pulsa elektronik dan akseskoris handphone seperti silicon, 

sarung hp, flip cover, headset, memorycard, flashdisk, tongsis, speaker, dan lain-

lain. Jam dan hari operasional toko yaitu setiap senin hingga minggu sesuai dengan 

jam operasional mall mulai pagi pukul 10 hingga malam pukul 9.  

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha  

 Peran susunan organisasi usaha yakni mengatur posisi atau jabatan dan 

tanggung jawab masing-masing individu. Setiap individu dalam usaha memiliki 

peran penting dalam kegiatan operasional usaha agar dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan.  Susunan struktur di toko ACT Selular saling berhubungan dan 

bekerjasama. Gambar struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi ACT Selular, sumber: Data perusahaan diolah, 

2020. 

 Dibawah ini uraian kewajiban serta tanggung jawab dari posisi yang 

dibagikan dalam susunan organisasi diatas: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha merupakan puncak utama dari struktur organisasi. Pemilik 

usaha bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha dan sebagai 
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pemimpin usaha. Pemilik kadang tidak mengunjungi toko. Tetapi biasanya 

pemilik akan berada di toko pada waktu sore hingga ke malam saat waktu 

penutupan toko. Pemilik akan menghitung serta mengecek kembali uang 

penjualan per hari. Jika pemilik tidak mengunjungi toko, pemilik akan 

menerima laporan harian dari karyawan dan mengawasinya lewat cctv 

yang dipasang. Dalam pelaksanaan karyawan jika ada salah, pemilik akan 

memberi bimbingan serta saran dan menegur jika melakukan kesalahan. 

2.  Karyawan 

Toko ACT Seluler memiliki dua karyawan. Tugas dua karyawan ini tidak 

ada pembagian yang membedakan. Setiap orang memiliki jatah cuti per 

bulan sekali. Setiap pagi karyawan yang akan membuka toko. Karyawan 

yang menyusun barang yang dipajang dan menjaga kebersihan dan 

kerapian toko. Karyawan juga bertugas dalam mempromosikan dan 

menjual barang dagangan kepada pelanggan. Ketika terjadi penjualan, 

karyawan perlu mencatat dalam buku penjualan harian sehingga dapat 

menghitung ulang dan dilaporakan kepada pemilik pada saat toko tutup.  

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Toko ACT Seluler bergerak di bidang retail penjualan layanan data, pulsa 

elektronik dan akseskoris handphone seperti silicon, sarung hp, flip cover, headset, 

memorycard, tongsis, speaker, dan lain-lain. Kegiatan operasional Toko ACT 

Seluler dilakukan yaitu setiap hari dari pagi pukul 10 hingga malam pukul 9. 

Produk yang dijual di toko ACT Selular ini diantara lain: pulsa seluler, 

layanan data, akseskoris handphone seperti silicon, sarung hp, flip cover, headset, 

memorycard, tongsis, speaker, dan lain-lain.  Pemilik akan melakukan pengecekan 

persedian ketika mengunjungi toko. Jika ada barang yang hampir habis persediaan 

akan di-restock kembali. Barang yang direstock tidak semua item. Hanya item yang 

laku di pasaran. Pemilik akan menghubungi vendor yang menjual barang 

bersangkutan serta meminta untuk dilakukan pengantaran. Kadang, vendor akan 

mengunjungi ke toko dan menawarkan produk untuk dijualkan di toko.  

Sistem penjualan di toko ACT Seluler ini semua diterima secara kas. Pemilik toko 

tidak terima dengan penjualan kredit. Hal ini dikarenakan pemilik tidak ingin 
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adanya hutang yang tidak tertagih. Pembayaran di toko bisa secara tunai, melalui 

kartu ATM ataupun transfer langsung ke rekening pemilik. 

  

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Usaha  

Dari awal berdirinya toko ACT Seluler, sistem pengelolaan transaksi yang 

dilakukan pemilik secara manual dengan lampiran nota putih. Pencatatan yang 

dilakukan hanya sebatas pencatatan penjualan barang dan uang yang diterima. 

Pemilk menghitung laba atau rugi per transaksi harian dengan uang yang masuk 

dari hasil penjualan dikurangi uang yang dikeluarkan untuk pembelian produk. 

Biaya operasional usaha juga ada dicatat oleh pemilik hanya sebatas angka besar 

yang dianggap material.  

Pemilik merasa kesusahan untuk menerapkan sistem akuntansi dalam 

mencatat transaksi usaha hingga menghasilkan laporan keuangan. Pemilik 

menganggap bahwa penggunaan sistem pencatatan yang berbasis komputerisasi 

sulit diterapkan. Pencatatan yang dilakukan hanya sebatas penerimaan uang 

penjualan dan pengeluaran uang pembelian. Jika diterapkan dengan komputer akan 

sulit dan rumit. Menurut pemilik tidak perlu melakukan pencatatan yang 

sedemikian rumit asalkan usahanya mengalami peningkatan penjualan dan laba 

setiap periode. 
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