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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Clever Learning Centre tergolong dalam Usaha Mikro kecil dan 

Menengah (UMKM) yang merupakan suatu usaha dalam bidang jasa pendidikan 

yaitu bimbingan belajar. Kegiatan usaha ini adalah memberikan bimbingan belajar 

berbentuk materi sekolah bagi siswa SD sampai SMP, selain itu Clever Learning 

Centre juga menyediakan program calistung (membaca, menulis, dan 

menghitung) kepada anak-anak TK maupun playgroup. Clever Learning Centre 

juga menyediakan program khusus bahasa inggris, mandarin, matematika, dan 

pelajaran Mathematics untuk siswa SD sampai SMP. 

Clever Learning Centre didirikan pada tanggal 28 Maret 2017 oleh 

Bapak Jacky dan Bapak Robin. Usaha ini pada awalnya bernama Eye Level, 

kemudian digantikan menjadi Clever Learning Centre pada tahun 2018 sampai 

dengan saat ini. Saat ini usaha telah dipercayakan kepada Bapak Candy untuk 

mengelola usaha yang berperan sebagai tenaga keuangan dan pemasaran. Clever 

Learning Centre berdomisili di Ruko Taman Kota Baloi Blok D No. 18, Batam. 

Bimbingan Clever mempunyai tenaga kerja sebanyak 3 orang staff yang bertugas 

untuk mengajar dan 1 orang pengurus. Usaha ini mulai beroperasional mulai dari 

Senin s.d Jumat pada pukul 10.00 WIB sampai 17.00 WIB dan pada hari sabtu 

perusahaan tersebut beroperasional dari pukul 09.00 WIB sampai 15.00 WIB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vika Novia. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Clever Learning Centre. 
UIB Repository©2020



22 

 

Universitas Internasional Batam 

3.2 Susunan Organisasi Perusahaan 

Susunan organisasi berupa bagian dari sistem kepegawaian suatu usaha 

yang dipisahkan berdasarkan fungsinya. Adapun susunan organisasi usaha Clever 

Learning Centre yang meliputi: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Susunan organisasi Clever Learning Centre, sumber: Data diolah, 

2019. 

Berikut ini merupakan tugas dan kewajiban dalam menjalankan tugas 

operasional perusahaan, yaitu meliputi: 

1. Pemilik Clever Learning Centre 

- Pertanggung jawaban atas segala kegiatan usaha. 

- Mengawasi dan memimpin berjalannya kegiatan operasional usaha. 

- Menetapkan regulasi perusahaan untuk mencapai tujuan usaha. 

2. Pengurus 

- Bertanggung jawab dalam menerima pembayaran dari kegiatan 

operasional usaha baik secara langsung atau tidak langsung. 

- Membuat pencatatan atas pendapatan dan pengeluaran kas. 

- Membuat laporan setiap bulan atas jumlah pendapatan dan pengeluaran 

perusahaan. 

- Melakukan kegiatan promosi. 

3. Staff 

- Bertanggung jawab kepada pemilik Clever Learning Centre 

- Menyerahkan suatu jasa pengajaran kepada siswa. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

3.3.1 Pendapatan Kas 

Pendapatan kas pada Clever Learning Centre hanya dapat didapati dari 

biaya administrasi pendaftaran dan biaya iuran siswa setiap bulannya. Pada 

umumnya pendapatan kas usaha didapatkan dari siswa yang melakukan 

pembayaran biaya iuran pada awal periode, apabila ada siswa yang melakukan 

pendaftaran pada tanggal 15 maka pembayaran biaya iurannya ditetapkan pada 

tanggal 15 setiap bulan. Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan perusahaan 

dalam mengelola penerimaan kas pada setiap bulan. 

Pencatatan  pendapatan pada usaha ini menggunakan metode basis kas. 

Bagian keuangan hanya mencatat penerimaan kas pada saat uang tersebut 

diterima. Tunggakan pembayaran siswa pada bulan yang bersangkutan dan 

dibayar bulan berikutnya akan diakui sebagai pendapatan bulan berikutnya, 

sehingga pencatatan penerimaan kas pada usaha ini tidak efektif dan tidak 

menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 

3.3.2 Pengeluaran Kas 

Clever Learning Centre memiliki biaya yang dikeluarkan setiap bulannya 

diantaranya biaya gaji, listrik, telepon, utilitas, keamanan, kebersihan lingkungan, 

biaya promosi, biaya reparasi dan biaya alat kantor. Pendukung Clever Learning 

Centre yang dibeli adalah buku pelajaran untuk dukungan kegiatan belajar 

mengajar siswa. Setiap pengeluaran kas untuk kepentingan usaha disertai dengan 

bukti pendukung berupa nota. Pengeluaran kas seperti biaya gaji tidak disertai 

dokumen pendukung yang efisien. Nota-nota pengeluaran kas akan dikumpulkan 

setiap akhir periode untuk melakukan rekapitulasi mengenai jumlah pengeluaran 

pada periode tersebut. Pengeluaran kas tanpa bukti pendukung hanya dicatat 

sesuai dengan jumlah yang dikeluarkan. 

 

3.4 Sistem yang digunakan Oleh Perusahaan 

Sistem pencatatan yang digunakan oleh Clever Learning Centre dalam 

mencatat segala transaksi yang terjadi masih menggunakan pencatatan akuntansi 

sederhana. Clever Learning Centre mencatat keuangan yang terjadi secara 

langsung dalam buku transaksi dan menggunakan Microsoft Office Excel, 
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sehingga laporan keuangan yang dihasilkan masih kekurangan untuk 

mendapatkan atau memberikan informasi yang andal dan akurat kepada pemilik 

perusahaan mengenai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan 

Clever Learning Centre mempunyai beberapa kekurangan menggunakan 

Microsoft Office Excel antara lain yaitu: 

1. Microsoft Office Excel tidak menyediakan tampilan data akun-akun 

secara keseluruhan. 

2. Bersifat manual entry, setiap akun yang ingin diinput harus mengetikkan 

secara manual ke dalam file Microsoft Office Excel.  

3. Mempunyai risiko salah ketik dan terhapus data yang telah dibuat. 

4. Tidak memiliki data historis atas perubahan data yang dilakukan. 

5. Rekonsiliasi data perusahaan membutuhkan waktu yang lama. 

Clever Learning Centre melakukan pencatatan terhadap pendapatan 

dengan mencatat setiap penerimaan kas secara langsung maupun tidak langsung 

setiap bulannya. Pendapatan yang diterima oleh pemilik pada setiap bulan akan 

didukung dengan bukti penerimaan kas dalam bentuk kuitansi pembayaran. 

Penerimaan pendapatan tersebut juga dapat dilakukan melalui transfer bank ke 

rekening milik usaha tersebut. 

 

Gambar 3.2  Jurnal Umum  Clever Learning Centre, sumber: Data diolah, 2019. 
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Gambar 3.3  Buku Besar Clever Learning Centre, sumber: Data diolah, 2019. 

 

Gambar 3.4  Laporan Laba Rugi Clever Learning Centre, sumber: Data diolah, 

2019. 
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