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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Usaha 

 Toko Union Service merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang jasa 

service and rewinding electro motor, sekaligus perusahaan dagang yang menjual 

sparepart mesin setelah diperbaiki. Perusahaan beraktivitas di Komplek 

Pergudangan Nagoya Indah, Blok A No.8. Jam operasional perusahaan dimulai dari 

pukul 08.30 sampai dengan 17.00 pada hari senin sampai hari sabtu. Akan tetapi, 

jam operasional bisa melebihi dari jam normalnya yang disesuaikan dengan 

permintaan reparasi pelanggan. Jumlah karyawan yang direkrut oleh Toko Union 

Service sebanyak 6 orang. Kegiatan operasional Toko Union Service meliputi 

kegiatan penerimaan barang untuk direparasi, pembelian perlengkapan kerja, 

penerimaan kas, pembayaran kas, dan kegiatan lainnya. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

 Struktur organisasi pada Toko Union Service hanya terdiri dari direktur 

atau pemilik dan enam karyawan. Satu karyawan untuk mengurus bagian 

administrasi dan keuangan di kantor, sisa nya adalah karyawan teknisi yang bekerja 

di lapangan. Berikut merupakan tugas dari masing-masing posisi: 

1. Direktur 

 Direktur bertanggungjawab atas aktivitas operasional yang dilakukan oleh 

perusahaan, seperti mengawasi aktivitas karyawan, menyusun rencana 

kerja, dan mengambil keputusan untuk keberlangsungan operasional 

perusahaan setiap harinya. Selain itu, direktur bisa saja merangkap sebagai 

teknisi di lapangan ketika permintaan pelanggan sangat banyak dan tidak 

sempat diselesaikan oleh teknisi lapangan. 

2. Karyawan Bagian Administrasi dan Keuangan 

 Karyawan di posisi ini bertanggung jawab atas segala urusan administrasi 

dan keuangan perusahaan, seperti menerima dan mencatat mesin yang 

akan direparasi, melakukan pembelian dan penjualan sparepart, dan 

mengurus dokumen lainnya seperti nota kontan, faktur, dan surat jalan. 

Selain itu juga melakukan rekapan atas penerimaan kas, pengeluaran kas, 
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daftar piutang, daftar hutang, dan daftar gaji, dengan bantuan program 

Microsoft Excel.  

3. Karyawan Bagian Teknisi 

 Karyawan di posisi ini bertanggung jawab atas mesin yang hendak 

direparasi, seperti rewinding motor elektro, motor pompa air, pompa 

celup, genset, spul bor, dan magnet.  

 Struktur organisasi perusahaan Toko Union Service adalah sebagai 

berikut: 

 

 

  

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi Toko Union Service, sumber: Data diolah, 2020. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

 Aktivitas dari Toko Union Service terdiri dari penerimaan dan reparasi 

mesin pelanggan, pembelian peralatan dan perlengkapan untuk reparasi, penjualan 

sparepart mesin, dan aktivitas lainnya. Mesin yang diterima dari pelanggan akan 

dicek terlebih dahulu oleh teknisi dan kemudian dilaporkan ke bagian administrasi 

dan keuangan untuk dibuatkan penawaran kepada pelanggan. Setelah pelanggan 

setuju dengan penawarannya, maka bagian administrasi dan keuangan akan 

menginformasikan kepada teknisi untuk direparasi sesuai dengan kesepakatannya. 

Jangka waktu reparasi yang paling cepat adalah 1 hari dan yang paling lama bisa 

diselesaikan hampir 1 minggu sesuai dengan ukuran dan kondisi mesin tersebut. 

 Sparepart mesin seperti bearing, oil seal, dan baut dibeli sesuai dengan 

kebutuhan mesin yang sedang direparasi. Perusahaan memiliki beberapa langganan 

pemasok untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Pembelian barang 

dari pemasok tersebut dilakukan secara kredit, namun terkadang dilakukan secara 

tunai jika barang yang dibeli berjumlah sedikit. Perusahaan juga melakukan 

penjualan barang berupa kawat tembaga yang merupakan komponen utama dari 

Pemilik 

Bagian Administrasi 
dan Keuangan 

Bagian Teknisi 
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mesin elektro. Kawat tembaga yang dijual sesuai dengan ukuran mesin yang 

direparasi. Semakin besar ukuran mesin tersebut, maka semakin banyak gulungan 

kawat tembaga yang dibutuhkan. Mesin yang sudah direparasi, akan diserahkan 

kepada pelanggan. Sistem pembayarannya dapat berupa tunai maupun kredit. 

Biasanya sistem pembayaran kredit dilakukan oleh perusahaan besar. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

 Sistem pembukuan yang diterapkan oleh Toko Union Service hanya 

berupa rekapan atas transaksi pembayaran kas, transaksi penerimaan kas, dan 

lainnya. Pencatatan yang belum terorganisir membuat perusahaan sulit untuk 

mengetahui seberapa besar pendapatan atau kerugian selama operasional dalam 

periode waktu tertentu. Laporan bulanan yang tidak mencerminkan kondisi 

sebenarnya membuat perusahaan sulit untuk mengambil keputusan dan menyusun 

perencanaan kerja. 
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