
 

 16  Universitas Internasional Batam 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Sejarah Toko Sanbest Water 

Toko Sanbest Water merupakan Toko UMKM yang bergerak dibidang 

jasa, toko ini memberikan jasa isi ulang air Sanford dan gas LPG. Toko Sanbest 

Water didirikan pada tahun 2017, tepatnya di tanggal 25 Juli oleh Pak Antonius di 

Jl. Raja Alikelana, Komp. Ruko Botania 2 Blok B10 No 05, Belian, Batam Kota 

29464, Indonesia. Ruko tersebut merupakan tempat tinggal pemilik toko, dimana 

lantai dasarnya digunakan sebagai toko Sanbest Water, sedangkan lantai dua dan 

tiga digunakan sebagai tempat tinggal Pak Antonius dan keluarganya.  

Awalnya Pak Antonius hanya membeli filter air untuk menjual isi ulang 

air Sanford, namun pada akhir-akhir ini pemilik Toko Sanbest mulai mengestok 

dan menjual gas LPG. Pelanggan dari Toko Sanbest kebanyakan adalah perseroan 

terbatas, sehingga likuiditasnya rendah karena tagihan untuk perusahaan 

perusahaan selalu 30 hari atau lebih. Diluar dari isi ulang air Sanford dan gas LPG, 

Toko Sanbest Water juga menjual air galon, tisu pembersih galon, tutup galon, 

tabung gas secara terpisah, dimana produk produk ini merupakan pembelian grosir 

dari tempat lain untuk dijualkan secara eceran kepada para pelanggan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Toko Sanbest Water 

 Menurut Robin (1996) pada jurnal Budiasih (2012), organisasi adalah 

kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, yang memiliki batasan dan 

bekerja secara terus menerus dengan dasar yang relatif untuk mencapai tujuan 

bersama atau sekelompok. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan melakukan 
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proses pengorganisasian dalam struktur organisasi. Struktur organisasi yang 

dimaksud adalah mencakup aspek departementalisasi, pembagian kerja, bagan 

organisasi formal, tingkat-tingkat hierarki manajemen, rantai perintah dan 

kesatuan perintah, penggunaan komite, saluran komunikasi, dan rentang 

manajemen dan kelompok informal yang tidak dapat dihindari. (Handoko, 1992; 

Budiasih, 2012) 

 Susunan sistem yang menghubungkan antara posisi kepemimpinan dan 

pelaksanaannya merupakan definisi dari struktur organisasi. Berdasarkan hasil 

survey di Toko Sanbest Water, struktur organisasinya sangatlah sederhana, 

dimana pemilik toko yang mengelola usaha, juga berperan dalam pencatatan 

keuangan usaha dan mengurus jual beli produk. Ada juga merekrut beberapa 

pegawai untuk mengangkut barang-barang yang dijual ke pelanggan ataupun dari 

pemasok.  

 

 

              

Gambar 1 Struktur Organisasi Toko Sanbest Water, 2019 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Toko Sanbest Water 

 Toko Sanbest Water beroperasi setiap hari dari jam 08.00 WIB – 20.00 

WIB. Pelanggan Toko ini kebanyakan melakukan pembayaran kredit, sehingga 

likuiditas perusahaan kurang lancar. Berikut adalah ringkasan aktivitas 

operasional di Toko Sanbest Water: 

Sales 

 

Supir/ Kurir 

 

Pemilik Toko 
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1. Pengecekan  persediaan  

Pemilik toko akan melakukan pengecekan persediaan setiap minggu 

untuk melihat apakah ada kerusakan pada persediaan atau memiliki 

persediaan yang cukup untuk dijual. Jika terdapat kerusakan atau 

persediaan yang sudah menipis, maka pemilik toko akan segera memesan 

kembali barang atau produk tersebut di kemudian hari. 

2. Pembukuan dan Kasir 

Untuk bagian pembukuan dan kasir dilakukan oleh satu orang, yaitu 

pemilik toko. Dimana ia harus mencatat semua transaksi penjualan, 

pembelian serta pemasukan dan pengeluaran kas setiap harinya. Begitu 

juga dengan penentuan harga produk setelah produk tersebut dibeli. 

Pemilik toko akan menghitung total uang masuk dan keluar pada hari itu 

setiap malamnya setelah toko tutup. 

3. Pembayaran dan Penerimaan Kas 

Pemilik toko juga berkewajiban atas semua pengeluaran kas yang harus 

dibayar setiap periodenya, seperti biaya gaji kurir, biaya listrik, biaya air, 

biaya telepon serta biaya lain lain yang menyangkut biaya kegiatan 

operasional usaha. Selain itu, pemilik toko juga berperan dalam 

penagihan tagihan ke setiap pelanggan yang menggunakan pembayaran 

kredit sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh UMKM 

 Dimulai dari awal pembukaan Toko Sanbest Water sampai sebelum 

penerapan sistem pembukuan yang dirancang penulis, pemilik toko selalu 
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menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung dan mencatat transaksi 

keuangannya. Pemilik toko hanya menghitung laba rugi setiap bulan, tanpa 

mencatat harga penjualan pokok sebagai pengurang pendapatan usaha sehingga 

laporan laba rugi yang dicatat pemilik toko selama ini masih kurang akurat atau 

kurang menandakan keadaan keuangan usaha di periode tersebut. 

 Selain itu, pemilik toko juga tidak membuat laporan posisi keuangan 

untuk mengetahui posisi saldo setiap akun pada saat ini atau tangga tertentu, 

sehingga nilai aset tetap yang dimiliki Toko Sanbest Water masih bersifat 

historikal, karena pemilik toko tidak menghitung biaya depresiasi atas 

pengurangan nilai aset yang telah digunakan selama ini. 
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