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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Magai dibangun atas kerja keras Pak Subandi pada tahun 2003. Toko 

Magai bertempat di Pertokoan Aviari Block E2 No. 8, Batu Aji. Toko Magai 

merupakan UMKM yang bergerak dibidang sembako. Toko Magai beraktivitas dari 

jam 08.00-20.00 setiap hari. 

 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi diartikan sebagai suatu garis bertingkat yang berisi 

komponen penyusun perusahaan. Struktu tersebut mendeskripsikan dengan jelas 

kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban dari masing-masing posisi yang ada dalam 

lingkungan perusahaan. Memiliki tujuan agar setiap komponen dalam entitas bisa 

berfungsi secara maksimal, dan roda entitas senantiasa bergerak secara efisien. 

Struktu organisasi sangat berperan sehingga dengan adanya struktur ini suatu 

organisasi atau entitas dapat berjalan baik. 

Toko Magai memiliki susunan organisasi tidak kompleks, yaitu pemilik dan 

karyawan. Umumnya ini ditemukan pada UMKM. Model struktur organisasi Toko 

Magai yaitu: 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Toko Magai, sumber: Data diolah, 2019. 

Dibawah ialah pembagian tanggungjawab serta wewenang antara pemilik 

serta karyawan: 

1. Pemilik 

a. Mengatur dan mengkordinasi manajemen toko. 

b. Mengambil suatu keputusan untuk keberlangsungan usaha. 

c. Mencatat setiap transaksi yang terjadi. 

2. Karyawan 

a. Mengawasi dan menjaga toko. 

b. Mengecek barang yang masuk dan keluar. 

c. Menagih utang kepada konsumen yang membayat secara kredit. 

d. Mengantar barang yang dipesan konsumen. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas prioritas pada Toko Magai yakni transaksi pembelian dan 

penjualan sembako yaitu telur, minyak, gula dan lainnya. Telur dan minyak 

merupakan barang dagang utama bagi Toko Magai. Barang sembako lainnya seperti 

rokok, aqua, sanford, tepung hanya sebagai barang pelengkap. 

Prosedur pembelian barang di Toko Magai pertama-tama dari melihat 

barang yang habis atau stok barang tinggal sedikit. Untuk pemesanan produk dapat 

dilakukan dengan cara mengorder kepada sales atau ketika sales datang 

mengujungi toko. Sistem pembayaran biasanya dapat dilakukan secara kas atau 

utang. 

Prosedur penjualan barang Toko Magai langsung terjadi ditempat ketika 

pembeli datang ke toko. Pembeli yang datang diservis oleh karyawan atau bahkan 

pemilik langsung. Sistem penjualan biasanya dapat dilaksanakan secara kas atau 

utang. 

 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Toko Magai belum menerapkan pembukuan dan penulisan akuntansi. 

Biasanya hanya memperkirakan total penjualan yang dihasilkan sehari-hari. 

Pencatatan dan pengotrolan persediaan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, ini 

membuat pemilik entitas mengalami kesusahan dalam menghitung jumlah barang 

secara maksimal. Kejadian ini menimbulkan adanya kesalahan karena tidak 

didasari dengan informasi yang lengkap. Selain itu, transaksi umumnya seperti 

beban gaji, utility serta biaya lain-lain tidak ditulis mengakibatkan laporan finansial 

tidak tepat. 
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