
14  Universitas Internasional Batam 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Souvenirbatam_id merupakan nama yang diberikan sama pemilik usaha 

untuk usaha pertama miliknya yang bergerak dibidang jasa. Usaha tersebut 

menyediakan merangkai buket bunga dan bunga meja. Usaha yang berlokasi di 

Baloi Blok IV, Jl Teratai Blok G No 1A (Data diolah, 2019). 

 Bisnis didirikan dan dikelola oleh Ibu Fenny dan rekan kerjanya. 

Mendirikan usaha tersebut merupakan sebuah tantangan bagi pemilik dalam 

membuka peluang bisnis. Awalnya, tidak banyak yang mengetahui akan udaha 

yang didirikan oleh Ibu Fenny, tetapi perlahan-lahan banyak orang yang 

mengetahui usaha tersebut melalui promosi melalui mouth to mouth dan sosial 

media (Data diolah, 2019). 

Pembukuan untuk semua transaksi yang dilakukan dicatat secara sederhana 

yaitu hanya memcatat pendapatan dan beban dalam sebuah buku sehingga 

pembukuan tersebut dirasa tidak akurat karena masih banyak kekurangan yang 

dilakukan dalam proses pencatatan. kekurangan tersebut menjadi alasan pemilik 

usaha membutuhkan system-pencatatan-akuntansi yang dapat mendukung dalam 

proses pencatatan transaksi untuk usaha miliknya (Data diolah,2019).  

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Pihak yang berkedudukan pada bisnis ini adalah Ibu Fenny yang berperan 

sebagai pemilik dan juga pengelola bisnis Souvenirbatam_id berserta karyawannya: 
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Gambar 3.2.1 Struktur Organisasi, Sumber Data diolah, 2019. 

Tugas-dan tanggungjawab dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Pemilik Bisnis 

 a. Berkewajiban atas keseluruhan aktivitas operasional bisnis 

 b. Memonitor kegiatan karyawan. 

 c. Mengelola keuangan. 

 d. Memilih layanan penjualan. 

 e. Memantau jumlah kapital yang diterima dengan laporan penjualan. 

2. Karyawan 

 a. Mengantarkan produk yang jadi ke pelanggan. 

 b. Membantu bos untuk mempersediakan barang-yang dibutuhkan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Tindakan Perusahaan 

Kegiatan operasional Souvenirbatam_id dimulai dari hari senin-sampai 

dengan hari-minggu jam-operasional Souvenirbatam_id adalah dari pukul 07.00 

sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kegaitan operasional yang biasa dilakukan 

adalah pengecekan apakah persediaan yang kurang. Apabila ada yang kurang maka 

akan segera dipesan untuk menambah persediaan agar dapat melanjutkan kegiatan 

selanjutnya yaitu menyediakan pesanan customers (Data diolah, 2019). 

 

 

Karyawan 

Pemilik 
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3.4 Sistem yang digunakan oleh Perusahaan 

Souvenirbatam_id memakai sistem_akuntansi untuk merekam kegiatan 

operasi bisnis secara manual pendapatan dan pengeluaran di Ms.Exel dan belum 

cukup efisien dan efektif (Data diolah, 2019). 
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