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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

 SDIT As-Salam yang berlokasi di Jln Pelajar Kav I samping Mitra Mall 

Masyeba, Batu Aji, Batam. Sekolah ini didirikan oleh bapak Muhammad Yunus 

pada tahun 2013, terdapat enam lokal kelas yang ada pada SDIT As-Salam dan 

kurang lebih 80 murid yang bersekolah di SDIT As-Salam dan memperkerjakan 

11 guru. Sampai saat ini SDIT As-Salam sudah mendapatkan akreditasi dari 

badan akreditasi nasional sekolah yaitu terakreditasi C+ dan sudah berhasil 

meluluskan satu angkatan pada tahun 2018. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

1. Yayasan 

Yayasan merupakan suatu badan hukum dan dapat pula berupa suatu 

organisasi yang memiliki tujuan sosial, kemanusiaan, keagamaan. 

Yayasan berperan aktif sebagai penanggung jawab dan penyelenggara 

kegiatan yang dilaksanakan pada sekolah secara hukum, menentukan visi 

misi sekolah yang akan dicapai, penyedia pembiayaan sekolah, 

mengesahkan anggaran dan program sekolah yang akan dilaksanakan. 

2. Kepala Sekolah 

Seseorang yang ditunjuk oleh yayasan untuk menjadi pemimpin dalam  

melaksanakan aktivitas operasional sekolah. Adapun peran seorang 

kepala sekolah yaitu mengendalikan pelaksanaan program dan anggaran 

sekolah, mengorganisir tenaga guru dan pegawai, melaporkan 

perkembangan, kondisi, proses dan hasil dalam pelaksanaan program 

sekolah kepada pengurus yayasan sekolah. 

3. Tenaga Pengajar 

Tenaga pengajar dalam organisasi sekolah berperan sebagai tenaga untuk 

mengajar siswa-siswi yang bersekolah di SDIT As-Salam berdasarkan 

kurikulum yang sudah ditentukan oleh kepala sekolah dan yayasan. 
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3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

 SDIT As-Salam merupakan organisasi yang bergerak di bidang 

pendidikan. Kegiatan operasional yang dijalankan oleh yayasan dan staf guru 

adalah kegiatan mengajar siswa-siswi yang bersekolah di SDIT As-Salam setiap 

hari senin sampai dengan jumat sejak pukul 07:00 hingga pukul 14:00, setiap hari 

sabtu siswa-siswi mempunyai kegiatan ekskul yang dilakukan dari pukul 07:00 

hingga pukul 12:00. Kegiatan ekskul ini dilakukan untuk mengembangkan bakat 

yang dimiliki siswa-siswi SDIT As-Salam dan kegiatan ini dikhususkan untuk 

siswa-siswi yang berada dikelas satu sampai dengan kelas lima, terdapat beberapa 

ekskul yang disediakan oleh sekolah seperti ekskul menari, futsal, dan bahasa 

inggris, siswa-siswi diminta untuk memilih ekskul sesuai dengan minat dari setiap 

siswa-siswi. Selain kegiatan mengajar aktivitas operasional perusahaan meliputi 

kegiatan penerimaan kas dari pembayaran SPP setiap bulannya, biaya administrasi 

pendaftaran dan kegiatan pengeluaran kas untuk mendukung kegiatan operasional 

perusahaan yang rutin dikeluarkan setiap bulannya. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan 

 Sejak awal berdirinya sekolah ini tidak mempunyai sebuah sistem untuk 

melakukan pencatatan atas transaksi keuangan, seluruh transaksi yang meliputi 

aliran kas yang diterima dan dikeluarkan hanya dicatat manual kedalam sebuah 

buku, pencatatan yang dilakukan seperti itu tidak menghasilkan sebuah informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan. Pencatatan seperti ini tidak 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya, dari pencatatan 

seperti ini pemilik tidak mengetahui jumlah harta tetap nya seperti nilai dari 

bangunan, peralatan, dan aset yang lainnya begitu pula dengan keuntungan yang 

didapatkan setiap bulannya pemilik tidak mengetahui informasi itu 

semua.Informasi keuangan sangat dibutuhkan oleh pemilik usaha, dari informasi 

ini pemilik dapat menentukan langkah selanjutnya dalam mengembangkan 

usahanya.  
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