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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Alvina Busana didirikan oleh Ibu Salfiah berdiri sejak akhir tahun 

1990-an dan berlokasi di Pertokoan Sei Harapan No. 13, Sekupang, Batam. Toko 

Alvina Busana menjual berbagai pakaian seperti seragam sekolah, baju, celana, 

pakaian dalam, tas dan koper, serta jilbab untuk anak-anak hingga dewasa. Pada 

awal dibangun, Ibu Salfiah menjalankan usahanya sendiri, tetapi seiring 

perkembangan usaha semakin maju maka beliau membutuhkan karyawan demi 

menjalankan usahanya. 

  

3.2 Struktur Organisasi 

Definisi struktur organisasi merupakan susunan ikatan antara posisi 

kepemimpinan terhadap pekerjanya yang ada dalam suatu usaha. Wewenangan dan 

tanggung jawab dari setiap pekerja dapat dijabarkan secara jelas dengan adanya 

struktur organisasi. Struktur organisasi berikut merupakan susunan jabatan yang 

ada pada Toko Alvina Busana: 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi, sumber: Penulis, 2019. 

Fungsi dan tanggung jawab dari tiap jabatan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Pemilik Usaha 

1. Mengepalai kepemimpinan dalam mempraktikkan usaha 

2. Memutuskan dan menentukan harga jual produk tersebut 

3. Merancang untuk mengembangkan sumber usaha dan pembelanjaan 
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4. Bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi 

2. Admin 

1. Mencatat penjualan dalam sehari 

2. Memesan produk yang ingin dijual 

3. Menerima barang masuk 

4. Mencatat barang yang terjual 

5. Menerima pesanan dan media sosial 

6. Memberikan informasi kepada pemilik usaha berapa banyak pejualan 

dalam sehari 

3. Karyawan 

1. Menawarkan produk kepada pembeli 

2. Tawar menawar kepada pembeli sampai menuju harga kesepakatan 

3. Menjalin hubungan yang baik kepada pembeli 

4. Mengecek stok yang tersedia 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas operasional usaha tersebut berawal dari bagian admin memesan 

barang kepada pemasok menggunakan media sosial atau terkadang Ibu Salfiah 

pergi langsung untuk mencari produk yang model terbaru. Apabila telah dipesan 

maka akan melakukan pembayaran tunai atau terkadang transfer setelah terjadinya 

pembayaran maka barang yang telah dipesan tersebut akan segera diantar. Jika 

barang telah diterima maka bagian admin memeriksa barang tersebut baik jumlah 

maupun modelnya apalah sesuai dengan yang dipesan atau tidak. Kemudian Ibu 

Salfiah akan menentukan harga jual barang tersebut dan bagian penjaga toko atau 

karyawan akan menyusun barang tersebut di Toko Alvina Busana.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Pencatatan menggunakan buku tulis dilaksanakan Toko Alvina Busana 

dalam mendokumentasikan aktivitas transaksi usahanya secara manual. Pembeli 

Toko Alvina Busana bisa langsung datang dengan maksud membeli produk yang 

ditawarkan, dan apabila ada pembelian atau pemesanan bagian admin akan 

mencatatnya ke dalam buku harian tersebut. Pencatatan persediaan mereka tidak 
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ada menghitung maupun pengecekan untuk diakhir periode karena pencatatan yang 

mereka lakukan bukanlah pencatatan yang lengkap dan jelas, jadi mereka hanya 

mengetahui dalam satu periode berapa banyak produk merek yang terjual dan 

berapa keuntungan atau kerugian yang mereka terima. Sehingga ini memunculkan 

banyak dampak atau risiko dalam perhitungan berdasarkan akuntansi. 

 

Gambar 3.2 Buku penjualan Toko Alvina Busana, sumber: Penulis, 2019. 

 

Noorasyikin. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi Berbasis Microsoft Access pada Toko Alvina 
Busana. 
UIB Repository©2020




