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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

Agatha Shop menjalankan kegiatan UMKM-nya yang bergerak di bidang 

penjualan online dan memfokuskan pada produk tas fashion. Agatha Shop 

didirikan oleh Bapak Stiven Mandala Putra tahun 2018 yang berdomisili di Ruko 

Nagoya Gateway blok B no 14. 

Agatha Shop melakukan kegiatan operasional dimulai dari senin hingga 

sabtu, pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Bapak Stiven dibantu oleh satu 

orang karyawannya dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Adanya 

onlineshop Agatha ini diharapkan dapat menambah variasi tas fashion di pasar 

dan juga mempermudah konsumen di e-commerce untuk memilih berbagai 

macam model tas yang ada. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Suatu perusahaan ataupun organisasi didirikan membutuhkan struktur 

organisasi guna untuk melakukan tugas dengan benar dan sesuai dengan posisinya 

masing-masing agar pekerjaan tidak berantakan dan tujuan yang sudah ditetapkan 

dapat tercapai. Struktur organisasi  yang terdapat pada Agatha Shop adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi Agatha Shop, sumber: Data diolah, 2019. 

Berikut uraian tugas serta kewajiban masing-masing posisi dalam Agatha 

Shop agar tercapainya tujuan serta pekerjaan yang dilakukan lebih efisien: 

a. Pemilik usaha 

Pemilik usaha berwenang untuk memonitori proses kegiatan operasional 

usaha dan bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional. Kegiatan 

Pemilik Usaha 

Karyawan 
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yang pemilik usaha lakukan adalah pembelian barang dagang, 

pembayaran gaji karyawan, pembelian keperluan usaha, serta mencatat 

pengeluaran dan penerimaan kas. 

b. Karyawan 

Karyawan memiliki kewajiban untuk melayani customer di e-commerce 

dengan cara membalas chat customer, memproses pembelian dari 

customer, mengirimkan barang yang dipesan ke kurir, dan mengecek stok 

barang persediaan. 

 

3.3 Aktivitas kegiatan Operasional Usaha 

Kegiatan operasional Agatha Shop dimulai setiap hari kecuali hari 

Minggu pada jam 09.00 WIB – 17.30 WIB. Berikut kegiatan operasional usaha 

sebagai berikut: 

a. Pembelian produk 

Pemilik Agatha Shop melakukan pembelian stok produknya beberapa 

kali dalam kurun waktu 1 bulan. Sebelum melakukan pembelian pemilik 

akan bernegosiasi dengan supplier dan setelah terkonfirmasi akan 

dilakukan pembayaran. 

b. Persiapan produk 

Produk yang sudah sampai di kantor Agatha Shop akan difoto dengan 

semenarik mungkin, setelah foto sudah siap akan di upload beserta 

spesifikasi barang ke e-commerce seperti shopee dan tokopedia. 

c. Penjualan 

Sering kali calon pelanggan berkomunikasi dengan toko online melalui 

chat sebelum membeli produk. Setelah pembelian yang dilakukan oleh 

pelanggan, karyawan Agatha Shop akan memproses pembelian tersebut 

dan diantarkan ke kurir. 

d. Pengeluaran kas 

Kegiatan operasional Agatha Shop yang mengurangi kas sama seperti 

perusahaan pada umumnya seperti pembayaran biaya utilitas, gaji 

karyawan dan pembelian peralatan kantor. 
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e. Penerimaan kas 

Berdasarkan hasil penjualan yang dilakukan dalam e-commerce semua 

hasil tersebut termasuk ke dalam piutang dahulu karena dana tersebut 

belum dapat ditarik sebelum pelanggan menerima pesanan yang 

dikirimkan. Setelah pesanan pelanggan telah menerima pesanan barulah 

pihak Agatha Shop dapat melakukan penarikan dana yang mana kegiatan 

tersebut termasuk ke dalam penerimaan kas. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

Agatha shop yang merupakan pendatang baru dalam bisnis onlineshop 

belum menemukan sistem yang tepat untuk digunakan dalam perusahaannya. 

Sistem yang digunakan oleh Agatha Shop masih belum efisien karena 

pencatatannya masih manual dimana stok dan penjualan masih diinput ke 

Microsoft excel, pemasukan dan pengeluaran kas jarang dicatat. Pencatatan 

manual ini mengakibatkan tidak akuratnya hasil pelaporan keuangan. 
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