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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Leon Boutique kegiatan usaha yang bergerak dibidang fashion merupakan 

UMKM yang menjual beberapa jenis barang seperti baju, sepatu, tas, jam, dan tali 

pinggang. Leon Boutique didirikan oleh Bapak Tonny tahun 2007 bertempat di 

Mall Nagoya Hill GF 07 No.5. Leon Boutique memiliki cabang di Komplek Bumi 

Indah Blok I No.5, Batam. Untuk kegiatan operational, Leon Boutique buka setiap 

hari, mulai pukul 10.00 hingga 22.00 (Nagoya Hill) dan pukul 09.00 hingga 20.00 

(Komplek Bumi Indah). 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi pada Leon Boutique ada pemilik, manajemen 

persediaan, dan keuangan. Pemilik usaha bertugas untuk mengontrol dan 

mengambil keputusan atas semua kegiatan usaha yang ada pada toko. Manajemen 

persediaan bertugas mulai dari pencarian barang yang bagus dan layak untuk 

dijual sampai dengan pengecekan stok barang akhir dimana manajemen 

persediaan ini dilakukan oleh istri dari pemilik dan karyawan. Keuangan Leon 

Boutique dipegang sepenuhnya oleh istri dari pemilik mulai dari penerimaan, 

pembayaran hingga penginputan transaksi ke sistem. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Leon Boutique bergerak dalam bidang fashion menjual beberapa jenis 

barang seperti baju, sepatu, tas, jam, dan tali pinggang. Pusat Toko Leon Boutique 

berada di Nagoya Hill yang dimana beroperasi setiap hari di mulai dari pukul 

10.00 sampai 22.00 sedangkan Toko Leon Boutique yang berlokasi di Komplek 

Bumi Indah mulai beroperasi dari pukul 09.00 hingga 20.00.  

Aktivitas yang ada pada Leon Boutique sama seperti toko-toko pada 

umumnya, setiap karyawan toko hari-harinya bertugas untuk melayani pelanggan 

yang datang ke toko dan juga bertanggung jawab dalam menawarkan barang-

barang yang ada di toko kepada pelanggan. Jika ada pelanggan yang tertarik pada 
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barang yang ada maka karyawan toko mempersilahkan pelanggan untuk mencoba 

barang tersebut. Jika pelanggan sudah sepakat untuk membeli barang tersebut 

maka karyawan mengantarkan pelanggan ke kasir untuk melakukan pembayaran 

dan setelah itu transaksi yang sudah terjadi akan dicatat pada buku yang sudah 

disediakan. Pencatatan yang dilakukan dalam buku harian mencangkup kode 

barang dan harga barang. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Leon Boutique belum menerapkan sistem pencatatan komputerisasi, 

sejauh ini Leon Boutique menggunakan pencatatan manual yaitu melalui 

pencatatan dalam sebuah buku. Pencatatan yang dilakukan hanya pencatatan 

transaksi yang hanya penjualan barang dagang kepada pelanggan transaksi selain 

itu tidak dicatat secara tertulis.  

Sistem pencatatan Leon Boutique saat ini pun belum bisa menghasilkan 

laporan keuangan. Oleh sebab itu, Leon Boutique belum secara penuh mengetahui 

tingkat kinerja usahanya, tingkat besar keuntungan ataupun kerugian yang terjadi 

dan juga cukup sulit dalam mengambil keputusan secara tepat untuk kelangsungan 

usahanya. 
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