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BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Onlineshop disneystorage didirikan pada tanggal 26 Juli 2018 oleh Evi 

Handayani. Onlineshop disneystorage berdomisili di Batam berlokasi di Jalan Budi 

Kemuliaan Komplek Citra Buana Centre Park 1 Blok N No. 5. Onlineshop 

disneystorage pada awalnya dijalankan oleh pemilik usahanya di rumah. Usaha 

yang dijalankan semakin berkembang dan tidak memungkinkan barang-barang 

usahanya dapat disimpan di rumah sehingga pemilik usaha memutuskan untuk 

berpindah tempat usaha ke gudang di Citra Buana. Di lokasi baru tersebut terdapat 

tempat yang cukup luas untuk penyimpanan barang-barang usahanya. 

Sebuah usaha yang bergerak dibidang penjualan online menjual aneka 

aksesoris fashion impor yang dibutuhkan oleh wanita, seperti tas/ransel, koper, 

dompet, dan lain-lain bernama Onlineshop disneystorage. Usaha penjualan aneka 

aksesoris fashion ini berawal dari kebiasaan pemilik usaha membeli tas wanita dari 

cina. Kebiasaan tersebut menginspirasi untuk membuka usaha penjualan tas wanita 

yang dinamakan onlineshop disneystorage. Pemilik usaha mulai mengembangkan 

usaha dengan menambahkan barang-barang seperti koper, dompet, dan lain-lain.   

Onlineshop disneystorage beroperasi dimulai dari jam 08:00 pagi sampai 

dengan jam 17:00 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat, sedangkan untuk hari 

Sabtu dibuka dari jam 08:00 pagi sampai dengan jam 13:00 siang. Onlineshop 

disneystorage menggunakan media sosial (instagram) dan media penjualan online 

(shopee) untuk mendukung penjualannya setiap hari. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Onlineshop disneystorage merupakan usaha berskala kecil yang hanya 

terdiri dari satu pemilik usaha (owner) dan satu orang admin. Admin mempunyai 

tugas untuk mengecek pesanan masuk, menghitung stok barang secara fisik, 

pencetakan resi, dan membungkus barang. Begitu juga dengan pemilik usaha 

(owner), mempunyai tugas yang sama seperti admin.
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Struktur organisasi Onlineshop disneystorage dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi onlineshop disneystorage, sumber: peneliti, 2019. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Onlineshop disneystorage beroperasi di setiap pagi hari dengan memakai 

media sosial (instagram) dan media penjualan online (shopee) untuk mengecek 

pesanan masuk. Apabila ada pesanan masuk, admin bertugas untuk mengecek 

pesanan dan menghitung stok secara fisik yang dipesan apakah masih tersedia atau 

tidak. Apabila stok tersedia, admin akan melakukan pencetakan resi serta memulai 

membungkus barang yang dipesan sesuai dengan pesanan. Kegiatan pengiriman 

barang akan dilakukan pada sore hari sekitar jam 17:00, di mana ekspedisi seperti 

JNE, J&T Ekspress, Pos Kilat Khusus maupun Sicepat datang ke lokasi usaha untuk 

mengambil pesanan yang akan dikirimkan sesuai alamat pelanggan. Apabila stok 

yang dipesan oleh pelanggan tidak tersedia, maka hal yang dilakukan admin adalah 

menelepon ke pelanggan dan menanyakan ke pelanggan apakah pesanan yang 

dipesan mau diganti dengan barang yang lain? Apabila iya maka pihak pelanggan 

dapat membatalkan pesanan di media penjualannya, dan memesan kembali barang 

lain. Apabila pelanggan tidak ingin menggantikan barang lain, maka pelanggan 

/admin dapat membatalkan pesanan. 

Owner membeli barang melalui pemasok yang ada di cina. Pemilik usaha 

mengirimkan daftar pesanan barang kepada pemasok dan pemasok mencarikan 

barang sesuai permintaan pemilik. Pemasok mengkonfirmasikan barang dan harga 

barang ke pemilik atas barang yang dipesan. Jika harga dan barang sesuai dengan 

permintaan pemilik usaha maka pemilik usaha melakukan pembayaran atas pesanan 

tersebut dan pemasok akan memproses pesanan. Pesanan tersebut dikirimkan 

melalui jasa pengiriman logistik dengan estimasi dua sampai tiga minggu untuk tiba 

di kota Batam. Setelah barang tersebut tiba, akan dihitung jumlah stok yang datang 

Owner 

Admin 
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apakah sesuai dengan jumlah stok yang dipesan. Apabila udah sesuai maka admin 

akan memasukkan stok ke media penjualan online (shopee). 

 

3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Sistem pencatatan stok, pencatatan penjualan barang, dan pencatatan 

pengeluaran biaya pada onlineshop disneystorage masih sangat sederhana dan 

dicatat dalam bentuk manual. Tidak ada pencatatan yang digunakan dalam 

penjualan barang dari media sosial maupun media penjualan online begitu juga 

dengan biaya yang harus dikeluarkan demi kelangsungan usaha yang sedang 

dijalankan. Hanya ada sistem pencatatan pembelian yang menggunakan catatan 

binder.  

 

 

Gambar 2 Catatan binder, sumber: peneliti, 2019. 
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Gambar 3 Catatan binder, sumber: peneliti, 2019. 
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