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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

EMKM Permata Home Bakery adalah entitas kecil yang bergerak di 

bidang penjualan roti. EMKM Permata Home Bakery menawarkan produk 

makanan jenis kue basah dan kue kering serta berbagai macam jenis roti. EMKM 

ini pertama kali didirikan oleh Ibu Mellisa Thamrin pada pertengahan tahun 2015. 

Asal muasal Permata Home Bakery didirikan berawal dari hobi Ibu Mellisa 

Thamrin untuk mengikuti kelas membuat kue dan roti.  

Permata Home Bakery awalnya hanya bergerak melalui postingan media 

sosial, seperti Instagram, hingga mempunyai tempat fisik yang berlokasi di 

Komplek Permata Baloi blok G1 no. 20, Baloi Indah, Lubuk Baja, Batam hingga 

saat ini. Dari saat berdirinya EMKM Permata Home Bakery tidak ada penggunaan 

karyawan luar yang disebabkan EMKM Permata Home Bakery merupakan usaha 

kecil milik keluarga. Pemilik usaha dibantu oleh suaminya, yang mengelola 

kegiatan operasional EMKM Permata Home Bakery.  

Kegiatan utama-nya adalah membuat pesanan kue serta roti sesuai 

dengan keinginan pelanggan, sehingga EMKM Permata Home Bakery ini 

menerapkan sistem Job Order Costing. Selain itu, EMKM Permata Home Bakery 

terkadang menyediakan beberapa jenis barang di toko-nya, seperti berbagai 

macam roti, mulai dari roti tawar hingga roti yang beraneka rasa, serta beberapa 

selai kaya yang merupakan produk homemade andalan Permata Home Bakery. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi EMKM Permata Home Bakery beserta kegiatan dan 

tanggung jawab yang dari masing-masing bagian dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Pemilik Usaha 

a. Sebagai penanggung jawab usaha atas perencana serta pengawasan 

operasional EMKM. 

b. Sebagai pemilih dan pembeli atas bahan-bahan baku pembuatan kue 

serta roti. 

c. Sebagai juru masak dalam proses produksi makanan. 

d. Sebagai promoter dengan melakukan kegiatan pengiklanan di media 

sosial (Whatsapp, Instagram) 

e. Sebagai pengelola pemasukan dan pengeluaran atas transaksi yang 

terjadi pada operasional usaha. 

f. Sebagai pencatat penjualan dan pembelian bahan baku ke dalam 

buku catatan. 

 

2. Pengelola 

a. Sebagai asisten juru masak dalam proses produksi makanan. 

b. Sebagai asistem dalam pengecekan terakhir sebelum makanan yang 

sudah selesai dilakukan pengepakan. 

c. Sebagai juru pengepakan barang jadi ke dalam kemasan yang 

tersedia. 

d. Sebagai pemilah pesananan sesuai dengan daftar pelanggan. 

Berikut ini adalah gambar dari struktur organisasi pada EMKM Permata 

Home Bakery: 
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Gambar 2 Struktur Organisasi, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

EMKM Permata Home Bakery beraktivitas dari Senin hingga Sabtu dari 

jam 09.00 hingga jam 18.00 WIB. Tidak adanya kegiatan operasional yang 

dilakukan EMKM Permata Home Bakery pada hari Minggu  Akan tetapi, pemiliki 

usaha akan tetap menerima pesanan pembeli di luar jam operasional yang 

ditentukan. Aktivitas operasional EMKM dijalankan oleh 1 pemilik usaha dan 1 

pengelola.  

Aktivitas operasional EMKM dimulai saat pemesanan oleh pelanggan 

yang disampaikan melalui Whatsapp ataupun secara langsung di toko fisik-nya 

kepada pemilik usaha ataupun pengelola usaha. Penerima pesanan akan 

menanyakan sejumlah pertanyaan, seperti pemilihan rasa pada kue, pemilihan 

ukuran kue, waktu pengambilan kue, data pembeli. Pemilik usaha atau pengelola 

usaha mencatat tanggal pengambilan kue pesanan tersebut, kemudian pemilik 

usaha akan mengecek bahan baku yang dibutuhkan apakah masih tersedia atau 

butuh adanya pembelian bahan baku. 

Apabila bahan baku yang dipelukan telah habis, pemilik usaha segera 

melakukan pengisian ulang bahan baku sebelum hari yang ditentukan. Biasanya, 

pemilik usaha melakukan proses pembuatan pesanan sehari sebelum pesanan 

diambil. Hal ini untuk menghindari adanya keterlambatan penyiapan kue pesanan 

PEMILIK USAHA 

PENGELOLA 

Emely Halim. Perancangan Sistem Informasi Akuntansi pada Permata Home Bakery. 
UIB Repository©2020



23 

  Universitas Internasional Batam 

mengingat persiapan sebuah kue butuh waktu yang cukup panjang. Meskipun 

penyiapan pesanan dilakukan sehari sebelumnya, hal ini tidak mengurangi 

kualitas serta rasa karena bahan baku yang digunakan EMKM Permata Home 

Bakery bermutu tinggi. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Setelah melewati metode wawancara dan observasi yang telah dilakukan, 

EMKM Permata Home Bakery memiliki proses pembukuan yang dikategorikan 

sebagai sangat sederhana. Dengan kata lain, sistem pencatatan akuntansi yang 

dilakukan oleh EMKM Permata Home Bakery masih belum mempunyai 

pencatatan yang handal, sehingga masih belum bisa menyediakan laporan 

keuangan bulanan untuk dijadikan suatu dasar pengambilan keputusan untuk 

kelangsungan usaha. 

Pemilik tidak pernah melakukan pencatatan biaya-biaya yang 

dikeluarkan pada buku catatan setiap hari. Biaya-biaya yang sering dikeluarkan 

biasanya digunakan untuk membeli bahan baku, membayar biaya sewa, listrik, air 

dan telepon, Pemilik hanya sekedar mencatat hasil penjualan produk serta 

pembelian bahan baku. 

Pemilik tidak mempraktikan pencatatan keuangan secara konsisten dan 

terstruktur. Pengkalkulasian atas laba rugi dilakukan dengan menjumlahkan secara 

garis besar penerimaan atas penjualan yang diperoleh setiap harinya kemudian di 

dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan operasional setiap harinya. EMKM 

Permata Home Bakery tidak melakukan perhitungan harga pokok produksi secara 

terperinci, sehingga sulit untuk melacak jumlah modal yang telah dikeluarkan 

dalam menyelesaikan suatu pesanan pelanggan. Harga yang ditetapkan untuk 

sebuah pesanan kue biasanya pemilik melakukan estimasi modal pembelian bahan 

baku yang di-mark up sekian persentase. 
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