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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

 

3.1 Identitas Usaha 

Toko MM Computer ini ialah sebuah usaha kecil yang berdiri sejak Mei 

2017 oleh Bapak Hendri. Lokasi Toko MM Computer ini terletak di perumahan 

Komplek Baloi Raya Blok C No. 10, Batam. Usaha Bapak Hendri ini adalah 

bisnis yang beroperasi dalam sektor ekonomi bidang perdagangan komputer. 

Kegiatan Toko MM Computer dimulai dari jam 09.00 WIB sampai jam 18.00 

WIB setiap hari. Pada detik ini, Toko MM Computer hanya dikelola oleh Bapak 

Hendri sendiri selaku pemilik toko tersebut. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi dalam mengelola sebuah bisnis adalah hal yang 

sangat bermanfaat. Perusahaan yang mempunyai struktur organisasi akan makin 

mudah untuk mengetahui kewajiban dari masing-masing bagian juga dapat 

menambah kelancaran dalam menjalani bisnis. Manfaat utama dalam struktur 

organisasi adalah untuk memahami kewajiban dan masing-masing bagian. Tetapi 

untuk saat ini, Toko MM Computer hanya dijalankan oleh Bapak Hendri sendiri. 

Bapak Hendri yang selaku pemilik toko yang bertanggung jawab untuk semua 

kegiatan yang terjadi.  

 

3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Aksi awal di Toko MM Computer yaitu melakukan transaksi jual beli 

komputer. Pemasaran komputer yang dilakukan oleh Toko MM Computer ada 

yang bersifat tunai dan ada juga yang bersifat kredit untuk klien, begitu juga untuk 

transaksi pembelian barang bisa berupa tunai dan kredit. Untuk pembelian barang 

biasanya akan dilakukan kalau ada terjadi kurangnya persediaan barang.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan Usaha 

Toko MM Computer untuk saat ini belum ada sistem pencatatan dalam 

pencatatan usahanya. Toko MM Computer hanya melakukan pencatatan 

sederhana atau bisa dibilang pencatatan secara manual, pencatatan hanya dicatat 
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dalam sebuah buku dan akan dicatat saat adanya kegiatan jual beli barang. Saat 

terjadi kegiatan jual atau beli, pemilik hanya akan mencatat jumlah barang yang 

dijual maupun beli, nama barang, serta harga untuk pembelian dan harga untuk 

dijual kembali. Untuk persediaan toko, ini hanya dicatat berdasarkan rekapan nota 

pembelian dan penjualan, sehingga kadang mengakibatkan persediaan barang 

yang tidak jelas dan tepat. Pencatatan untuk persediaan toko hanya berupa 

kumpulan nota pembelian persediaan sehingga mengakibatkan arus keluar masuk 

barang menjadi tidak jelas dan akurat. Hal ini terjadi karena adanya penjualan 

barang yang kadang tidak ada buat nota, sehingga kadang pemilik toko tidak tahu 

secara pasti nilai persediaan yang dimiliki. Untuk biaya operasional, pemilik Toko 

MM Computer tidak melakukan pencatatan sama sekali untuk biaya pengeluaran 

yang terjadi selama kegiatan operasi toko berlangsung dan ini tidak sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku.  
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