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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Profil Usaha 

Toko New Jaya pertama kali didirikan oleh Bapak Junaidi yang tidak lain 

pada saat ini bertindak sebagai pemilik Toko New Jaya. Toko New Jaya telah 

beroperasional selama kurang lebih dari 22 tahun yang kurang lebih dibangun 

sejak tahun 1996. Toko ini beralamat di Pasar Pelita Blok I No. 4. Selama 24 

tahun ini, Bapak Junaidi tidak pernah pindah lokasi. Salah satu alasannya 

dikarenakan Bapak Junaidi tinggal diatas Toko New Jaya yang memiliki 2 lantai 

sehingga lebih memudahkan beliau sewaktu-waktu ingin berkunjung ke toko. 

Toko New Jaya merupakan salah satu UMKM Batam yang bergerak di bidang 

dagang yaitu menjual sparepart dan baterai aki mobil. 

Pada awal berdirinya Toko New Jaya, barang yang dijual adalah barang-

barang seken atau dapat dikatakan tidak baru karena pada zaman dahulu lebih 

banyak pengguna mobil sedan dibandingkan mobil baru sehingga Bapak Junaidi 

termotivasi untuk berjualan barang sparepart yang seken. Meskipun barang yang 

dijual adalah seken, namun kualitas dari barang tersebut bagus karena barang 

yang dijual diambil atau didapatkan dari luar Kota Batam.  

 

3.2 Susunan Organisasi 

Susunan organisasi berisikan orang-orang yang memiliki posisi dan 

peran dalam operasional perusahaan baik seperti pemilik dan karyawan. Dalam 

susunan ini terlihat cukup jelas pemisahan kedudukan dan peran antara pemilik 

serta karyawan yang bekerja di organisasi tersebut. 

Susunan organisasi pada Toko New Jaya sangat sederhana, dimana 

Bapak Junaidi menjalankan sendiri usahanya dan dibantu oleh dua karyawan yang 

tidak lain adalah keponakan dari Bapak Junaidi. Dengan anggota Toko New Jaya 

yang terdiri dari anggota saudara sendiri memudahkan Toko New Jaya dalam 

menjalankan usahanya dan menaruh kepercayaan kepada karyawannya. Sehingga 

pemilik usaha tidak perlu setiap hari ke toko untuk memantau situasi karena kedua 

karyawan juga sudah bekerja sangat lama dengan pemilik usaha yaitu sejak awal 

berdirinya Toko New Jaya.  
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Gambar 1 Susunan organisasi, sumber: Penulis, 2019. 
Pemilik dan karyawan toko memiliki perannya masing-masing, yakni: 

1. Pemilik 

Bapak Junaidi selaku pemilik memiliki peran paling penting dalam 

menjalankan usaha. Peran-peran penting beliau dimulai dari pemantauan 

kinerja karyawan, pengambilan keputusan, serta mengendalikan 

keuangan toko. Pada awal berdirinya usaha, beliau yang mengurus 

sendiri usahanya seperti melayani pelanggan, memesan barang, sampai 

toko tutup. Tetapi seiringnya waktu, beliau sudah pensiun dan dikerjakan 

oleh dua keponakannya. Hingga saat ini, beliau hanya sesekali ke toko 

untuk melihat kondisi dan kegiatan yang dijalani. 

2. Karyawan 

Karyawan dari Toko New Jaya ini tidak lain adalah anggota keluarga 

Bapak Junaidi yang berperan dalam membantu kegiatan penjualan atau 

operasional harian. Dua karyawan Bapak Junaidi telah membantu beliau 

selama kurang lebih 20 tahun. Peran penting yang dijalani mereka 

membuat para pelanggan terus menerus berbelanja di Toko New Jaya. 

 

3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Sebagai toko yang beroperasional dalam bidang dagang sparepart dan 

baterai aki mobil, Toko New Jaya hanya menggunakan pencatatan secara manual 

tanpa menggunakan sistem yaitu dengan mencatatkan transaksi ke dalam buku 

catatan kecil. Selain karena belum adanya sistem, pembelian dan biaya juga hanya 

dicatat secara manual pada buku catatan 

Aktivitas operasional Toko New Jaya sendiri sebagai berikut: 

1. Pembelian 

 

 

 

 

 

 

Pemilik 

Karyawan Karyawan 
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Pembelian dilakukan dengan pemesanan barang terlebih dahulu oleh 

kedua karyawan. Barang yang telah dipesan tidak dibayarkan secara 

langsung kepada pemasok. Apabila pemasok mempunyai stok barang 

yang dipesan,  maka pemasok akan mengantar langsung ke Toko New 

Jaya dan tidak dikenakan biaya pengantaran karena pemesanan barang 

dilakukan dalam jumlah yang banyak. Barang yang dipesan menjadi 

persediaan Toko New Jaya yang kemudian akan dijual kembali. Barang-

barang yang dibeli atau pesan  berupa baterai aki mobil, oli, dan berbagai 

sparepart lainnya. 

2. Penjualan 

Toko New Jaya menjual berbagai sparepart dan baterai aki mobil. Tidak 

adanya kartu persediaan membuat karyawan Toko New Jaya sulit untuk 

mengetahui berapa banyak barang yang sudah dibeli dan dijual. Sehingga 

karyawan tidak mengetahui berapa sisa persediaan yang ada.  

3. Pengeluaran dan penerimaan kas 

Untuk pengeluaran dan penerimaan kas, karyawan Toko New Jaya hanya 

mencatat ke dalam buku catatan. Sehingga Bapak Junaidi tidak 

mengetahui berapa uang yang telah dikeluarkan dan diterima, karena 

selama ini terdapat perbedaan antara fisik dan yang tercatat pada buku 

catatan. Ini merupakan salah satu alasan penulis berkeinginan untuk 

merancang sistem akuntansi pada Toko New Jaya. 

 

3.4 Penggunaan Sistem Pada Saat Ini 

Sampai pada saat ini, pencatatan yang dilakukan oleh Toko New Jaya 

masih manual pada buku, tanpa menggunakan sistem akuntansi, sehingga 

transaksi-transaksi yang terjadi hanya berdasarkan pada buku catatan yang dicatat 

oleh para karyawan. Pencatatan secara manual pada buku tidak dapat disimpan 

pada waktu yang lama karena buku merupakan benda yang mudah rusak dan 

terbakar. Jika sudah hilang atau terbakar, maka pemilik tidak mempunyai catatan 

apapun terhadap operasional perusahaannya. Hal ini berdampak pada sulitnya 

mengetahui laba ataupun rugi operasional pada Toko New Jaya. Hal ini juga 

merupakan salah satu titik lemah bagi Toko New Jaya dimana Toko New Jaya 
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tidak mampu menyajikan sebuah laporan keuangan hanya berdasarkan pada buku 

catatan. Bapak Junaidi berharap dengan dibuatkan perancangan sistem akuntansi, 

dapat membantu beliau dalam mengendalikan usahanya serta dapat mengetahui 

keuangan usahanya sehingga keputusan yang dibuat oleh beliau adalah tepat 

karena berdasarkan kejadian yang telah terjadi yang tercatat dalam suatu sistem. 

Gambar 2 Buku piutang, sumber: Penulis, 2019. 

Diatas merupakan salah satu contoh pencatatan sisa piutang dari Toko 

New Jaya. Terlihat bahwa laporan yang dibuat sangat berantakan dan dicatat pada 

sebuah buku. Apabila terjadi kebakaran, maka tidak ada lagi bukti lainnya yang 

dapat menggantikan catatan sisa piutang pada gambar diatas. Dengan catatan 

seperti gambar diatas memungkinkan banyak penjualan kredit yang mungkin saja 

lupa dicatat.  
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