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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

 Identitas Perusahaan 3.1

Toko obat RU berdiri pada tahun 2018, dan bergerak di bidang obat-

obatan. Toko obat RU berlokasi di Pasar Mitra 2 Blok B 12B, Batam Center, 

Batam Kota. Toko obat RU beroperasional setiap hari dari pukul 08.00 WIB 

hingga 14.00 WIB. Karyawan toko obat RU hanya ada seorang, kegiatan 

operasional toko obat RU dijalankan oleh dua orang yaitu pemilik dan karyawan. 

Tugas karyawan dalam kegiatan operasional adalah untuk mencatat penjualan dari 

customer dalam buku pencatatan toko obat RU. Tugas pemilik dalam toko obat 

RU mencakupi semua hal yang berkaitan dengan berjalannya toko obat RU, 

seperti membayar biaya listrik dan air, membayar hutang supplier, memesan 

produk yang persediaannya menipis. Pendataan pengeluaran kas dilakukan oleh 

pemilik sendiri dikarenakan karyawan tidak diperbolehkan untuk mengetahui 

harga beli setiap produk yang ada dalam toko obat RU. 

 

 Struktur Organisasi Perusahaan 3.2

Umar (2003) menyebutkan jika tujuan organisasi sudah ditetapkan, maka 

akan mempermudah organisasi dalam menentukan arah jalan atau visi misi 

organisasi, pemilihan bentuk organisasi, pembentukan struktur organisasi, 

memahami kemampuan, pengalaman yang dibutuhkan anggota organisasi dan 

kebutuhan para pejabat. 

Struktur organisasi ialah susunan komponen atau hubungan serta posisi 

yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Struktur organisasi 

menjelaskan bagian atau tugas seseorang dalam organisasi tersebut. Dalam 

struktur organisasi juga diperlihatkan hierarki, susunan kewenangan dan 

hubungan dalam pelaporan. Dengan adanya struktur organisasi, komunitas dan 

stabilitas dalam organisasi tetap bertahan (Umar, 2003) 

Struktur organisasi dalam Toko obat RU sangat sederhana di mana hanya 

terdapat seorang pemilik usaha dan seorang karyawan di bagian operasional serta 

keuangan sedangkan desain organisasi yang diterapkan toko obat RU adalah 
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organisasi model mekanistik, dimana karyawan toko obat RU tidak bisa 

mengambil keputusan sesuai dengan kemauannya tanpa adanya instruksi atau 

perintah dari pemilik. 

a. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha merupakan orang yang menginvestasikan hartanya sebagai 

modal perusahaan. Pemilik usaha memegang peran yang penting dalam 

beroperasionalnya usaha, dimana pemilik usaha harus mampu menyelesaikan 

masalah yang bersangkutan dengan usaha, serta mengawasi kinerja setiap 

karyawan agar setiap karyawan dapat bekerja dengan baik dan mampu mencapai 

visi dan misi usaha. 

b. Karyawan 

Karyawan adalah individu yang dipekerjakan pemilik usaha. Karyawan 

di sini bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari serta menangani 

keuangan usaha, dimana karyawan melakukan proses penerimaan kas dan 

pengeluaran kas. Namun untuk aktivitas pengeluaran kas, karyawan 

membutuhkan persetujuan dari pemilik usaha sebelum melakukan pembayaran 

baik kepada pihak penjual maupun pihak lainnya seperti pembayaran biaya air, 

biaya telepon dan lainnya. 

 

 Kegiatan Operasional Perusahaan 3.3

a. Penerimaan kas 

Penerimaan kas dari Toko obat RU berupa transaksi penjualan sehari-hari. 

Penjualan dilakukan ketika adanya pelanggan yang belanja dalam toko dan 

melakukan pembayaran secara tunai, karena toko menggunakan sistem 

pembayaran langsung maka tidak menerima sistem piutang dalam penjualan. 

Penjualan toko obat RU tidak menerima pemesanan secara delivery order dimana 

pelanggan menelepon karyawan atau pemilik dalam toko kemudian memintanya 

untuk mengantarkan belanjaannya. Namun pelanggan dapat menelepon untuk 

menginformasikan belanjaan yang ingin dibelanja pada karyawan/pemilik dan 

memintanya untuk keep atau menyimpan belanjaannya dengan syarat menjemput 

sendiri. Hal ini dikarenakan ongkos yang akan dikeluarkan tidak akan menutupi 

laba atau untung yang diperoleh dalam transaksi tersebut. 
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b. Pengeluaran kas 

Pengeluaran kas dari toko obat RU merupakan salah satu transaksi 

pembelian inventory. Transaksi pembelian inventory hanya dilakukan ketika 

kekurangan atau inventory habis persediaannya, dan adanya permintaan dari 

pelanggan. Setiap pembayaran transaksi pembelian inventory dilakukan berbeda-

beda tergantung pihak penjual sehingga tidak bisa diprediksikan tanggal jatuh 

tempo serta tanggal penagihan. Pembayaran juga tidak dapat dilakukan bila 

penjual menagih pada saat pemilik tidak memberikan izin kepada karyawan untuk 

melakukan pembayaran. Selain pembelian inventory, pengeluaran kas juga terjadi 

secara rutin tiap awal bulan untuk melakukan pembayaran operasional seperti 

biaya listrik, air dan gaji karyawan. 

 

 Sistem yang Digunakan Perusahaan 3.4

Sistem pencatatan akuntansi yang digunakan toko obat RU selama ini 

masih kurang akurat dan andal. Toko obat RU hanya mendata penerimaan kas dan 

pengeluaran kas sehari-hari dalam buku kas. Untuk penjualan yang terjadi di hari 

tersebut, toko obat RU hanya mencatat nama produk terjual serta harganya, begitu 

pula dengan pengeluaran kas. Kemudian pada akhir bulan, karyawan akan 

menghitung jumlah penjualan pada bulan tersebut akan tetapi karyawan tidak 

mencatat jumlah laba rugi pada bulan tersebut. Pencatatan tersebut memang 

sederhana dan tidak merepotkan, namun tidak akurat. Hal tersebut tidak dapat 

membantu pemilik usaha dalam menentukan kinerja usaha tersebut. 
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