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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

Andi Jaya Petshop merupakan toko yang sektor bisnisnya berfokus pada 

perdagangan pakan, obat, dan aksesoris hewan terutama ikan, kucing dan burung. 

Didirikan 3 tahun lalu tepatnya 20 agustus 2016 oleh bapak Sutrisno dan berlokasi 

di daerah Ruko Senawangi Blok B no. 1, Kelurahan Buliang,  Kecamatan Batu 

Aji, Kota Batam, toko Andi Jaya Petshop ini pada awal pendiriannya menjual 

berbagai macam ikan hias air tawar  beserta dengan pakan dan alat-alat 

akuariumnya. Setelah bertahun-tahun berlalu kini toko Andi Jaya Petshop 

semakin berkembang dengan menjual berbagai makanan dan aksesoris lainnya 

seperti aksesoris dan makanan kucing, kelinci ,hingga hamster. Toko Andi Jaya 

Petshop ini memiliki beberapa pemasok dengan macam-macam jenis barang yang 

dijual yang tersebar di sekitaraan Kepulauan Riau.  

3.2 Struktur Organisasi 

Keefektifan operasional sebuah unit usaha ditentukan oleh beberapa 

aspek penting salah satunya yakni Struktur organisasi. Struktur organisasi 

menentukan hubungan pelaporan formal, tata cara, kontrol, dan wewenang untuk 

proses pembuatan keputusan (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2013). Setiap organisasi 

atau perusahaan baik besar ataupun kecil pasti memiliki struktur organisasinya 

sendiri begitu pula dengan toko Andi Jaya Petshop.  

Gambar 2. Struktur organisasi toko Andi Jaya Petshop, Sumber: Data diolah, 

2020. 
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 Susunan struktur pada Andi Jaya Petshop yang di perlihatkan dalam 

gambar tersebut menunjukan bahwa pemilik usaha memegang peranan sebagai 

pihak yang paling bertanggung jawab di toko Andi Jaya Petshop ini lalu 

selanjutnya karyawan. Adapun rincian tugas dari masing-masing pemilik dan 

karyawan adalah : 

1. Pemilik usaha 

 Sebagai pucuk pimpinan atau kepala dari struktur organisasi dalam toko 

Andi Jaya Petshop, pemilik usaha memiliki tanggung jawab atas 

kelangsungan toko kedepannya. Tugas lainnya yang dipegang oleh 

pemilik usaha andi jaya petshop antara lain adalah: 

 a. Melakukan pemesanan dan pembelian stok untuk toko 

 b. Bertanggung jawab atas pengeluaran kas usaha 

 c. Merekrut, mengawasi, dan bertanggung jawab atas kesejahteraan 

 karyawannya  

 d. Sebangai pengambil keputusan untuk kesejahteraan toko 

 

2. Karyawan 

 Dalam toko Andi Jaya Petshop karyawan memliki beberapa tugas 

penting untuk menunjang kegiatan operasional usaha. Adapun tugas atau 

kewajiban karyawan dalam toko Andi Jaya Petshop antara lain sebagai 

berikut : 

 a. Bertanggung jawab atas kegiatan operasional toko seperti melayani 

 pembeli dan merawat barang hidup dan mati di toko 

 b. Mencatat transaksi penjualan secara manual dalam buku 

 c. Melapor ke pemilik usaha tentang keadaan toko saat tidak ada 

pemilik  ditempat. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

 Dengan karyawan berjumlah 4 orang, sejak awal pendiriannya toko ini 

mulai beroperasi dari jam 8 pagi dan tutup jam 9 malam setiap harinya dengan 

transaksi yang terjadi disetiap harinya yaitu penjualan bermacam-macam barang 

dan pembelian stok barang dari pemasok. Dari aktivitas tersebut omset yang dapat 
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dihasilkan dari toko Andi Jaya Petshop dari menjual berbagai macam ikan hias air 

tawar  beserta dengan pakan dan alat-alat akuariumnya serta aksesoris dan pakan 

hewan lain dapat mencapai penghasilan bersih  kira-kira Rp1.000.000 hingga 

Rp2.000.000 perharinya. Semua aktivitas pada toko Andi Jaya Petshop selain 

pemesanan barang ke pemasok yang dilakukan pemilik dilakukan seluruhnya oleh 

karyawan yang berjaga. 

 Aktivitas operasional lain yang dilakukan di toko Andi Jaya petshop 

selain penjualan dan pembelian barang adalah pembayaran biaya-biaya 

operasional toko bulanan yang berupa biaya utilitas berupa air dan listrik, 

kebersihan dan keamanan, gaji karyawan, juga beban sewa yang dibayar 

pertahunnya. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

 Sebagai unit usaha yang tidak terlalu mengenal tata pembukuan yang 

baik, toko Andi Jaya Petshop masih mempraktikkan cara pencatatan transaksi 

secara manual. Pencatatan manual yang dilakukan Andi Jaya petshop yakni 

menggunakan media buku tulis biasa yang difungsikan hanya untuk transaksi 

disetiap penjualannya oleh karyawan toko. Dalam buku transaksi tersebut berisi 

rincian penjualan berupa nama item yang dijual dan harga jual serta total 

penjualan sehari pada akhir transaksinya. Untuk pemeriksaan persediaan juga 

dilakukan secara manual tidak tersistem dan tidak mengetahui berapa item yang 

habis atau hilang secara pasti, toko akan memesan ulang ketika persediaan sudah 

tampak menipis. Untuk pemesanan hingga pembelian persediaan toko dilakukan 

sepenuhnya oleh pemilik toko. Tidak ada pencatatan untuk barang masuk hanya 

invoice dan bukti tanda pembayaran lah yang akan disimpan untuk keperluan 

suatu saat. Transaksi penjualan, pembelian, pembayaran biaya operasional seperti 

listrik, air, dan biaya sewa toko yang dilakukan dengan cara transfer bank 

dilakukan dengan menggunakan rekenining pemilik secara langsung.  

 Toko Andi Jaya Petshop ini melakukan akumulasi keuntungan sebulan 

lalu dikurangi dengan berbagai beban operasional untuk mengetahui keuntungan 

usaha pada akhir bulannya. Tidak ada proses penyusunan laporan keuangan yang 

dapat memudahkan penentuan keputusan usaha yang sesuai dan tepat untuk Andi 
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Jaya Petshop, maka itu pengelolaan keuangan toko itu hanya memanfaatkan buku 

yang mencatat transaksi penjualan serta invoice dan nota-nota bukti pembayaran 

setiap harinya. 
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