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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

Toko YY Boutique diperkarsai oleh Ibu Yolanda Efionita. Lokasi Toko 

YY Boutique terletak di SP Plaza Lt.2 Blok N2 No. 8 Batu Aji Batam dan telah 

berdiri sejak tahun 2011. Toko YY Boutique merupakan usaha dagang yang 

menjual produk yang diperoleh dari pemasok. Toko YY Boutique menjual pakaian 

wanita seperti gamis, baju atasan, rok, celana, dan sebagainya. Toko YY Boutique 

beroperasi setiap hari yaitu senin sampai minggu.   

Toko YY Boutique termasuk ke dalam kelompok usaha mikro kecil 

menengah, sehingga toko masih memakai pencatatan secara manual dan 

mempunyai kendala pada pelaporan keuangan. Buku tulis dijadikan sebagai media 

pencatatan. Pemilik hanya mencatat transaksi penjualan saja di dalam buku, 

sedangkan untuk pembelian barang dari pemasok hanya menyimpan nota 

pembelian. 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Susunan posisi pada suatu usaha guna menjalankan kegiatan operasional 

agar tercapainya tujuan usaha disebut struktur organisasi (Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, 2015). Dalam susunan struktur akan dijabarkan tentang mekanisme 

dalam mengkoordinasi atau mengatur setiap tugas anggota organisasi. Fungsi dari 

struktur tersebut ialah untuk menerangkan tentang uraian kewajiban dan tanggung 

jawab setiap karyawan sesuai dengan kedudukan yang dijabat dalam struktur 

organisasi. Berikut adalah struktur organisasi pada Toko YY Boutique:  

Gambar 2 Struktur organisasi Toko YY Boutique, sumber: Data diolah, 2019. 

1. Pemilik usaha ialah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap

kegiatan yang dilakukan di toko. Tugas pemilik usaha ialah memimpin,
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mengatur, mengelola, dan memantau setiap kinerja karyawan dalam 

mencapai visi dan misi toko.  

2. Karyawan adalah orang yang ditugaskan untuk melakukan setiap kegiatan 

usaha sesuai dengan posisinya dengan imbalan berupa uang atau gaji yang 

diterima setiap bulan. Tugas karyawan adalah melayani setiap pembelian 

yang dilakukan oleh pembeli. 

 

3.3 Kegiatan Operasional Usaha 

Toko YY Boutique ialah jenis usaha yang bergerak dibidang perdagangan. 

Toko YY Boutique menjual pakaian khusus untuk wanita. Barang yang dijual Toko 

YY Boutique diperoleh dari pemasok. Barang yang dijual meliputi baju atasan, rok, 

celana, baju gamis, dan lain-lain. Jam operasional toko dimulai dari pukul 09.00 

WIB hingga jam 21.00 WIB. Pendapatan yang diterima bersifat tunai.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan Usaha 

Toko YY Boutique mempergunakan buku tulis sebagai media pencatatan. 

Sistem yang digunakan saat ini hanya mencatat setiap penjualan saja. Pemilik tidak 

mencatat setiap pengeluaran sehingga pemilik tidak mengetahui jumlah 

pengeluaran toko. Oleh karena itu, toko tidak mengetahui secara pasti jumlah 

keuntungan atau kerugian yang diperoleh toko. 
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