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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

Toko Kevin Kosmetik merupakan sebuah usaha yang dibentuk oleh Ibu 

Derli dan suaminya. Usaha yang dijalankan yaitu menjual kosmetik. Toko ini 

merupakan usaha yang menjual peralatan kosmetik untuk wanita. Usaha ini 

berlokasi di STC Mall blok C No 15, Sekupang, Kota Batam. Usaha ini mulai 

berdiri pada tahun 2016. Kegiatan operasional Toko Kevin Kosmetik 10.00 

hingga 21.00 di setiap harinya. Toko Kevin Kosmetik memiliki satu orang 

karyawan yang membantu dalam operasional usaha mereka.  

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi usaha terhubung dalam suatu garis yang 

menunjukkan posisi dan kegiatan berjalan untuk mencapai tujuan bersama 

(Safitri, 2017). Ibu Derli dan suaminya selaku pengelola yang menjalankan usaha 

beserta dengan satu orang karyawan.  

Tugas dan tanggung jawab ibu Derli dan suaminya adalah sebagai 

berikut: 

1. Kegiatan operasional yang dijalankan dalam usaha dilakukan

pengawasan dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan.

2. Melakukan pembelian barang kepada supplier, untuk menambah

persediaan barang

3. Mengatur aliran kas masuk dan keluar dalam perkembangan usaha.

Tugas dan tanggung jawab karyawan sebagai berikut:

1. Membantu menjaga toko.

2. Melakukan pelayanan yang ramah terhadap pelanggan lama maupun

pelanggan yang baru.

3. Transaksi pembelian dan pengeluaran dicatat di buku atau memo kecil.
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Toko Kevin Kosmetik. Penulis, 2019 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Usaha 

Toko Kevin Kosmetik merupakan UMKM di bidang dagang yaitu 

menjual berbagai kosmetik wanita yang melakukan kegiatan penjualan secara 

tunai. Toko ini menyediakan beragam jenis peralatan kosmetik dengan berbagai 

merk seperti bedak, lipstick, parfum, pewarna rambut, pewarna kuku, dan lain-

lain. Usaha yang dilakukan berlokasi di STC Mall, sekupang. Ibu Derli dan 

suaminya menyewa satu stand untuk membuka usahanya. Ibu Derli dan suaminya 

bergantian menjaga stand, dan juga ada satu orang karyawan yang membantu 

dalam menjaga stand. Informasi yang didapat dari kunjungan yang dilakukan pada 

Toko Kevin Kosmetik sebagai berikut: 

1. Pembelian 

Pembelian yang dilakukan jika barang yang akan dijual sudah mulai 

habis maka supplier yang mendistribusikan barang ke Toko Kevin 

Kosmetik. Supplier mendistribusikan barang ketika dihubungi oleh Ibu 

Derli bahwa suatu barang sudah habis maka supplier akan membawa 

barang yang diinginkan oleh Ibu Derli. 

2. Penjualan 

Penjualan yang dilakukan jika ada pelanggan yang mendatangi stand 

Toko Kevin Kosmetik. Penjualan yang dilakukan secara tunai. Pelanggan 

yang lewat ditawarkan untuk membeli apa yang ada di stand, jika 

pelanggan tertarik maka ada kegiatan tawar menawar, kemudian jika 
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pelanggan setuju dan tertarik maka akan dilakukan pembayaran secara 

tunai. 

3. Penerimaan Kas 

Kegiatan yang dilakukan atas penjualan yaitu dilakukan melalui 

pencatatan memo kecil. Ketika pelanggan sudah melakukan pembayaran 

atas penjualan maka Ibu Derli ataupun karyawannya menuliskan barang 

apa yang terjual di memo kecil kemudian menuliskan berapa harga yang 

di dapatkan dari penjualan tersebut. 

4. Pengeluaran Kas 

Kegiatan yang dilakukan ketika pemilik membayar biaya lain-lain usaha. 

Pengeluaran kas terjadi pada saat adanya supplier yang datang ketika Ibu 

Derli memesan barang dan melakukan pembayaran secara tunai. 

Kegiatan lain yang terjadi yaitu saat melakukan pembayaran sewa, dan 

melakukan pengambilan keperluan pribadi keluarga Ibu Derli.    

 

3.4 Sistem yang digunakan oleh Usaha 

 Toko Kevin Kosmetik menggunakan sistem pencatatan basis yaitu 

menggunakan buku kecil. Hal pertama adalah melakukan pencatatan pada buku 

lalu mengumpulkan nota-nota transaksi dan dipindahkan ke dalam format yang 

telah dibuat pada buku atau memo kecil. Pencatatan dengan metode seperti 

dianggap kurang efisien karena beberapa transaksi dapat terlewatkan dan 

membuat pemilik usaha sulit melakukan pengambilan keputusan. Berikut gambar 

pencatatan yang dilakukan oleh Ibu Derli maupun karyawannya dalam kegiatan 

transaksi perharinya: 

Gambar 2.3 Sistem Pencatatan Toko Kevin Kosmetik. Data yang diolah, 2019 

 

Tanggal Jenis Barang Harga (Rp) 

02/10/2019 Lipstik Purbasari Rp   25.000,00 

 
Cat Rambut Miranda Rp   18.000,00 

 
Kuteks Brasov Rp   8.000,00 

 
Pensil Alis Viva Rp   25.000,00 

Jumlah 
 

Rp   76.000,00 
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