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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Kidsclothing.co ialah UMKM yang menjual baju bayi yang dilakukan 

secara online memanfaatkan aplikasi media sosial, yaitu instagram. Akun 

instagram tersebut memiliki nama Kidsclothing.co yang memiliki pelanggan 

utama dari pengguna instagram dan sebagian dari teman dan kerabat pemilik. 

Penjualan Kidsclothing.co didirikan pada tahun 2018 oleh Devi Melinda yang 

bertempatkan di Mitra Raya Blok D No.40, Kota Batam, Indonesia.  

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Mengutip dari Robbins dan Coulter (2007) menjelaskan bahwa struktur 

organisasi ialah suatu cara formal yang memiliki peran dan tanggung jawab pada 

masing-masing individu yang dikoordinasikan oleh seseorang. Dengan itulah, 

sebelum dimulai pengoperasian kegiatan perusahaan, tahap awal yang perlu 

dilakukan adalah menyusun struktur organisasi perusahaan. Adanya struktur 

organisasi tersebut memudahkan dalam memberikan tanggung jawab terhadap 

tiap peran. Adapaun struktur organisasi Kidsclothing.co sebagai berikut : 

Gambar 3.1 Struktur organisasi perusahaan, sumber: data diolah, 2020. 

1. Pemilik Usaha

Tugas dari pemilik usaha adalah mengawasi jalannya operasional

perusahaan, menentukan laba, harga penjualan dan mengambil keputusan atas 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Pembelian barang dan 

penjualan barang juga dikerjakan oleh pemilik usaha. 

2. Karyawan

Karyawan pada Kidsclothing.co memiliki satu orang yang menjabat

sebagai admin yang memiliki tanggung jawab dalam pencatatan akuntansi, seperti 
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menginput semua transaksi yang terjadi, membungkus produk dan menggunggah 

foto pada akun instagaram serta menjawab pertanyaan pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kidsclothing.co dijalankan langsung oleh Ibu Devi Melinda dan 

beroperasi setiap hari. Aktivitas operasional dimulai dari pemilik usaha mengecek 

persediaan produk, jika terdapat persediaan produk dibawah ketentuan maka 

pemilik usaha akan melakukan pesanan produk kepada supplier. 

Aktivitas selanjutnya menunggu pelanggan mengunjungi instagram 

Kidsclothing.co untuk mencari produk barang yang akan dibeli. Jika pelanggan 

menemukan produk barang yang ingin dibeli, maka pelanggan akan menghubungi 

admin untuk proses pertanyaan ataupun pemesanan. 

Jika semua sudah sesuai, maka tahap selanjutnya adalah pelanggan 

melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening bank yang sudah di 

informasikan. Kemudian pihak Kidsclothing.co meverifikasi terhadap transaksi 

pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Tahan terakhir adalah admin 

Kidsclothing.co membungkus dan mengirimkan produk tersebut ke alamat 

pelangggan yang bersangkutan.  

Pelanggan juga dapat melakukan pembayaran secara tunai. Jika hal itu 

terjadi, maka pemilik usaha akan menggantarkan barang pesanan tersebut dengan 

catatan hanya pada alamat tertentu. Pelangggan juga dapat langsung mengambil 

barang pesanan di tempat usaha. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Kidsclothing.co selama ini belum menjalankan pencatatan yang akurat 

dan efisien hingga mendapatkan laporan keuangan. Transaksi Penjualan dan 

pembelian Kidsclothing.co diakuntansikan secara tradisional memanfaatkan 

Microsoft Office Excel. Akibatnya pemilik Kidsclothing.co tidak dapat secara 

rinci mengetahui keuntungan dan kerugian yang terjadi, dan hanya secara manual 

menghitung sisa stok persediaan. Pencatatan secara manual ini dapat 

menyebabkan kesalahan penginputan sehingga laporan keuangan yang disajikan 
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tidak akurat. Berikut ini merupakan salah satu contoh tampilan dari sistem 

Kidsclothing.co : 

     Gambar 3.2 Contoh tampilan sistem perusahaan, sumber: data diolah, 2020. 
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