
BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

  PT. Mega Artha Sukses merupakan salah satu perusahaan distributor kosmetik 

berkantor pusat di Jl Laksamana Bintan, Blok H2 No 77, Batam, Kepulauan Riau. 

PT. Mega Artha Sukses didirikan pada tahun 2018 dan sudah beroperasional selama 

kurang lebih 1 tahun. Hingga sekarang PT. Mega Artha Sukses telah mempekerjakan 

12 orang karyawan. 

  PT. Mega Artha Sukses didirikan oleh Jonnie selaku pemilik. PT Mega Artha 

Sukses menyediakan berbagai produk kecantikan. Hingga sekarang PT. Mega Artha 

Sukses telah mempekerjakan 12 orang karyawan dibidang keuangan, pemasaran dan 

pengemasan.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan suatu tatanan dan gambaran keterkaitan 

hubungan antar tiap-tiap bagian maupun kedudukan yang ada pada suatu formasi 

organisasi atau perusahaan dalam memenuhi pekerjaan operasional untuk 

menghasilkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam struktur organisasi 

harus terdapat penjelasan hubungan antara posisi tertentu bertanggung jawab kepada 

siapa. Berikut adalah gambaran struktur organisasi PT. Mega Artha Sukses : 
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Gambar 3.1 Struktur Perusahaan PT. Mega Artha Sukses, sumber: Data diolah, 2019 

 Tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Sales 

Tugas dan Tanggung jawab bagian sales meliputi melakukan perencanaan 

promosi dan perencanaan proses distribusi dan pelayanan konsumen. 

2. Bagian Inventori (admin) 

Tugas dan Tanggung jawab bagian persediaan meliputi pengecekan kesiapan 

alat produksi sebelum masuk kerja, mengawasi kegiatan antar pekerja sesuai 

standar perusahaan dan mengontrol kuantitas dan kualitas pengemasan. 

3. Bagian Keuangan (accounting) 

Tugas dan Tanggung jawab bagian keuangan adalah melakukan pembayaran 

segala keperluan PT. Mega Artha Sukses, melakukan pembukuan dengan 

mencatat semua pemasukan dan pengeluaran rutin PT. Mega Artha Sukses. 

 

  

Erika Charista Laurens. Perancangan dan Implementasi Sistem Pencatatan Akuntansi pada PT. Mega Artha 
Sukses 
UIB Repository©2020



3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

PT. Mega Artha Sukses memulai kegiatan operasional kantor pada pukul 

09.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB, yang mana dilakukan pada hari senin sampai 

dengan hari jumat. Permintaan pelanggan melalui sales akan disampaikan ke admin 

persediaan. Admin persediaan menyerahkan nota beserta barang ke sales. Sales 

menyerahkan barang kepada pelanggan, dan meminta tanda-tangan dinota sebagai 

tanda terima. Nota yang telah ditanda-tangani pelanggan diserahkan ke admin 

persediaan. 

Admin persediaan akan menyerahkan nota penjualan ke bagian keuangan 

pada akhir hari. Bagian keuangan akan mencatat transaksi di sistem. Admin 

persediaan akan mengecek stok secara rutin dan akan melakukan pembelian ditiap 

akhir minggu.  

Marketing akan merencanakan dan melakukan promosi untuk meningkatkan 

penjualan, dan juga melakukan rapat dengan pemilik untuk menetapkan harga 

produk. Kegiatan pengiriman dilakukan melalui sales ataupun jasa logistik 

(pembelian luar kota) dan layanan pengiriman oleh ojek online. 

 

3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

PT Mega Artha Sukses menggunakan sistem pengoperasian persediaan berupa 

pencatatan manual menggunakan buku sebagai media mendata transaksi. Pencatatan 

ini berisikan transaksi kegiatan jual-beli produk perusahaan. Sistem pengoperasian 

seperti ini dianggap kurang efektif. Ketersediaan informasi persediaan lambat karena 

pencatatan persediaan masih menggunakan cara manual. Pemilik perusahaan tidak 

dapat melakukan pengambilan keputusan secara pasti. 
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