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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

King Of Communication adalah UMKM bergerak pada bidang 

memperdagangkan barang telekomunikasi. King Of Communication berdiri pada 

tahun 2011 oleh Johan. King Of Communication berlokasi di Ruko Hang Tuah C. 

No.15, Kota Batam. King Of Communication melakukan usahanya mulai dari hari 

senin sampai jumat, dari jam 07.45 sampai 18.45. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organiasi merupakan suatu tata kelola dan keterlibatan antar tiap 

posisi pada usaha dalam menjalankannya. Struktur organisasi King Of 

Communication terdiri atas seorang pemilik dan beberapa karyawan yang 

memiliki tanggung jawab masing–masing, berikut adalah tugas dari struktur 

organisasi perusahaan: 

1. Pemilik

Pemilik memiliki tanggung jawab atas semua aktivitas kegiatan

operasional. Seperti mengontrol dan meneliti kerjaan karyawan.

Menentukan kebijakan–kebijakan yang berlaku di usaha dan mengambil

keputusan untuk keberlangsungan usahanya dan melakukan pemeriksaan

laporan keuangan.

2. Karyawan (Bagian Sales)

Karyawan bertugas dalam setiap transaksi penjualan yang terjadi di toko.

Melakukan peng-orderan pembelian persediaan dan menghitung

pendapatan harian atas penjualan.

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

King Of Communication memiliki jam operasional hari senin sampai 

minggu mulai pukul 07.45 hingga 18.45. Kegiatan transaksi terjadi setiap hari di 
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pembelian persediaan, dan setelah jam operasional berakhir pemilik melakukan 

perhitungan kembali penjualan pada hari tersebut untuk melakukan pengecekan 

apakah sudah sesuai dengan yang tercatat. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

King Of Communication sampai sekarang masih mempergunakan cara 

pencatatan manual pada buku untuk harian dan diinput ke Ms. Excel pada akhir 

bulan untuk melakukan perhitungan laba. Sistem hanya merekam pendapatan 

penjualan barang, pembelian barang, serta biaya–biaya yang dikeluarkan semasa 

periode berlangsung. King Of Communication tidak memiliki sistem untuk 

merekam daftar asset dan kepentingan lainnya. Sehingga pengeluaran biaya yang 

dikeluarkan masih belum pasti. Karena hanya menggunakan bukti struk 

pembelian. 
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