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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

 
3.1 Identitas Usaha  

 Toko Espotam Moex merupakan usaha yang bergerak di dalam bidang 

manufaktur khususnya pada penjualan produk eskrim di toko maupun secara online 

melalui go food dan Instagram. Toko Espotam Moex didirikan oleh Bapak Efendi 

selaku pemilik usaha pada tahun 2018. Toko Espotam Moex berdomisili di di Ruko 

Pasar Cahaya Garden Blok C No. 10, Kel. Sadai, Kec. Bengkong, Kota Batam. 

Toko Espotam Moex menjual beraneka ragam varian eskrim potong resep tempo 

dulu. Adapun tampilan dari media sosial Instagram dan Go Food Toko Espotam 

Moex adalah sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3 Instagram, sumber: Data Perusahaan diolah, 2019. 
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Gambar 4 Go food, sumber: Data Perusahaan diolah 2019. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

 Robbins dan Coulter (2007) menguraikan struktur organisasi sebagai suatu 

kerangka kerja yang membagikan, mengelompokkan dan mengkoordinasikan tugas 

masing-masing karyawan pada suatu organisasi. Langkah awal dalam operasi 

setiap perusahaan merupakan penyusunan struktur organisasi dan pada umumnya 

semua entitas ekonomi memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi 

berkepentingan untuk membagikan kewajiban sesuai dengan keahlian masing-

masing karyawan. Struktur organisasi Toko Espotam Moex adalah sebagai berikut:  
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Gambar 5 Struktur organisasi Toko Espotam Moex, sumber: Data yang diolah, 

2019. 

 Berikut adalah peran dan tanggung jawab pemilik serta para karyawan 

Toko Espotam Moex, yaitu: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha merupakan seorang individual yang mempunyai tanggung 

jawab untuk mengatur segala kepentingan yang berhubungan dengan 

semua aktivitas operasional Toko Espotam Moex termasuk membagikan 

dan mengontrol peran masing-masing karyawan toko. 

2. Bagian Admin 

Bagian admin bertanggung jawab untuk mencatat segala jenis transaksi 

penjualan di toko maupun secara online dan mencatat semua biaya-biaya 

yang dikeluarkan oleh Toko Espotam Moex untuk produksi eskrim seperti 

bahan baku, biaya penyusutan dan biaya sewa.  

3. Bagian Produksi 

Bagian produksi bertanggung jawab untuk memproduksi eskrim diawali 

dengan mencampur bahan baku, proses pembekuan, pemotongan eskrim 

hingga masuk ke dalam proses akhir berupa mengemas. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Berikut merupakan rincian dari aktivitas operasional sehari-hari Toko 

Espotam Moex: 

1.   Pelanggan mengunjungi Toko Espotam Moex langsung ataupun 

mengunjungi laman online Toko Espotam Moex berupa aplikasi Go Food  

 serta Instagram untuk memilih varian rasa yang ingin dibeli. 
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2.  Jika pelanggan telah memilih rasa yang dikehendaki, apabila transaksi 

terjadi di toko pelanggan bisa langsung menanyakan apakah produk yang 

diinginkan masih tersedia atau tidak. Sedangkan melalui media online Go 

Food pelanggan dapat langsung memilih varian rasa yang sudah 

tercantum secara jelas di laman aplikasi, sedangkan apabila melalui 

Instagram pelanggan dapat memesan langsung kepada admin toko untuk 

menanyakan apakah produk yang diinginkan tersedia. 

3. Pelanggan melakukan proses pembayaran secara tunai apabila transaksi 

dilakukan di toko. Sedangkan, melalui media transfer apabila transaksi 

dilakukan secara online melalui Instagram. Serta melalui media aplikasi 

Gopay atau pun cash apabila pemesanan dilakukan dengan menggunakan 

aplikasi Go Food. 

4. Setelah proses pembayaran pihak admin Toko Espotam Moex akan 

menverifikasi pembayaran transaksi yang dilakukan oleh pelanggan 

apabila transaksi merupakan transaksi secara online. 

5.  Setelah proses verifikasi selesai, maka tahap selanjutnya adalah proses 

penyerahan eskrim secara langsung apabila transaksi dilakukan langsung 

di Toko Espotam Moex dan dengan menggunakan jasa ojek online apabila 

transaksi merupakan transaksi secara online. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Toko Espotam Moex walaupun sudah beroperasi kurang lebih satu tahun 

masih belum memiki pencatatatan yang memadai untuk mencatat segala transaksi 

pengeluaran dan pemasukan dalam UMKM. Pencatatan akuntansi yang digunakan 

oleh Toko Espotam Moex selama ini hanya dengan menggunakan buku transaksi 

yang mencatat keseluruhan transaksi penjualan serta pengeluaran kas yang terjadi 

setiap harinya tanpa mengetahui secara terperinci keuntungan dan kerugian yang 

dialami setiap periodenya dan juga stok produk serta bahan baku yang tersedia. 

Pencatatan Akuntansi yang kurang memadai ini dapat mengurangi keakuratan 

informasi yang menjadi bahan pertimbangan pemilik usaha.  
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