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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1. Identitas Usaha 

Drs. Dasman Johan, M.Pd.T. adalah pemilik usaha Villa Smart Net yang mulai 

mendirikan usaha tersebut pada tahun 2018 dan bertempatkan di Perumahan Villa 

Muka Kuning, Batu Aji, Batam. Usaha bapak Dasman ini bergerak pada bidang jasa 

warnet serta fotokopi dan perdagangan yang menjual stationary sebagai usaha 

tambahan. Jam kerja efektifitas pada Villa Smart Net mulai pada pukul 07.00 WIB 

hingga pukul 21.00 WIB. Usaha tersebut diurus oleh bapak dasman beserta 

keluarganya. 

 

3.2. Struktur Organisasi Usaha 

Menurut Hasibuan (2010) struktur organisasi diartikan sebagai gambaran 

terkait penjelasan tipe dari sebuah organisasi, departemen kedudukan, jenis wewenang, 

dan sistem kepemimpinan. Struktur organisasi usaha yang dimiliki oleh Villa Smart 

Net hanya terdapat pemilik usaha. Segala tugas kegiatan usaha serta tanggung jawab 

dijalankan oleh bapak Dasman beserta istri dan anak-anak beliau. Tugas dan tanggung 

jawab yang dilakukan yakni berupa: 

1. Bertanggung jawab atas jalannya usaha. 

2. Melakukan segala kegiatan transaksi terkait penjualan dan pembelian barang 

dan juga penerimaan dan pengeluaran kas. 

3. Melayani serta merespon pelanggan. 

4. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan. 

 

3.3. Aktivitas Kegiatan Usaha 

Aktivitas kegiatan usaha oleh Villa Smart Net adalah menyediakan jasa 

bermain komputer atau warnet juga fotocopy dengan waktu aktivitas operasional 

dimulai pada pukul 07.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB setiap harinya. Villa Smart 

Net juga menjual barang dagang berupa stationary dan minuman dingin. Villa Smart 
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Net memperoleh barang dagang melalui beberapa supplier yang berada di beberapa 

toko grosir di pasar SP, Batu Aji. Biaya untuk jasa permainan warnet dikenakan pada 

setiap jam bermain. Pelanggan yang datang untuk bermain biasanya meminta booking 

terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekurangan bayar atas kelebihan waktu 

saat bermain.  

 

3.4. Sistem Yang Digunakan Oleh Usaha 

Villa Smart Net tidak memiliki sistem akuntansi sejak berdiri usaha. 

Pencatatan atas segala transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha oleh Villa Smart Net 

hanya dilakukan dengan cara manual yakni pencatatan dengan menggunakan buku tulis 

dan hanya berupa transaksi pembelian barang persediaan dan pengeluaran kas pribadi 

lainnya, sehingga informasi mengenai kondisi perusahaan tidak menunjukkan hasil 

yang akurat secara keseluruhan yang menyebabkan pemilik tidak mengetahui kondisi 

usaha dengan jelas. Pencatatan atas total inventory serta pengontrolannya juga tidak 

dilakukan, oleh sebab itu sulit untuk mengetahui total sisa stok barang yang ada dan 

total barang yang telah terjual. Pengeluaran uang atas pembelian kantong plastik, serta 

pendapatan atas penjualan tidak dilakukan pencatatan oleh pemilik usaha, sehingga 

pemilik tidak mengetahui seberapa besar uang yang dikeluarkan sesungguhnya secara 

keseluruhan maupun yang didapatkan setiap harinya. Berikut adalah gambaran 

pencatatan keuangan Villa Smart Net. 

Hari 1: 

- Belanja tempat supplier xxx 

- Beli kaos kaki dan peci xxx 

- Bayar listrik dll  xxx 

- Bayar kuliah anak 1  xxx 

- Bayar uang sekolah anak 2 xxx 

- Bayar service mobil  xxx 
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