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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Vapedor yaitu bisnis baru yang terlibat di dalam bidang perdagangan 

rokok elektronik yaitu vape, liquid dan perlengkapannya. Usaha ini didirikan pada 

tahun 2019 oleh Bapak Daniel. Usaha ini bertempat di Ruko Taman Kota Mas Blok 

A1 no.3. Kegiatan operasionalnya dijalankan oleh pemilik Vapedor sendiri dan 

sebanyak 2 (dua) orang karyawan. Toko dibuka mulai pukul 09.00 WIB s/d 22.00 

WIB. 

Bisnis penjualan perdagangan rokok elektronik terus menambah dan 

berkembang seiring perkembangan minat masyarakat dikarenakan bertambahnya 

pengguna rokok elektronik sebagai salah satu cara perokok aktif untuk mengurangi 

pembelian rokok batangan dan beralih ke rokok elektronik sebagai alternatif yang 

lebih sehat dan ramah lingkungan dimana asap yang di hasilkan tidak memberikan 

efek buruk terhadap perokok pasif kepada lingkungannya. 

3.2 Struktur Organisasi 

Tata Struktur organisasi merupakan susunan-susunan organisasi yang 

didasarkan dengan pekerjaan anggota tersebut dalam menjalankan kegiatan sehari-

hari. Struktur organisasi pada toko Vapedor adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi Toko Vapedor, sumber : Data diolah 2019. 

Pemilik Toko 

Karyawan 
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Kewajiban-kewajiban karyawan toko untuk segala kegiatan operasional 

adalah: 

1. Pemilik Toko 

Pemilik usaha kepala dalam menjalankan usaha dan memberi arah jalan 

yang baik dan benar untuk kegiatan perusahaan. Pemilik usaha juga dapat melayani 

pelanggan, mencatat transaksi dan mengontrol arus kas agar pengeluaran tidak 

melebihi penerimaan. 

2. Karyawan  

Karyawan memiliki tugas yang cukup penting dalam usaha yaitu untuk 

memperbaiki vape customer yang rusak atau memerlukan pergantian kawat dan 

kapas juga melayani pelanggan apabila pemilik toko sedang tidak di tempat. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Vapedor yakni usaha baru yang begerak dalam penjualan dan 

pembelian rokok elektrik beserta pelengkapnya. Barang degangan yang tersedia 

berupa vape, liquid dan perlengkapannya. Kegiatan sehari-harinya adalah penjualan 

barang dagangan dan perbaikan rokok elektrik tersebut. 

Pemilik toko tidak memiliki jadwal pasti untuk mengambil stok ke supplier 

melainkan mengambil stok apabila barang dagangan yang berada di toko telah 

dianggap sedikit atau sudah habis. Barang yang telah di ambil dari supplier akan di 

lihat kembali dengan teliti apakah dalam keadaan tanpa cacat kemudian diberikan 

label dan harga. 

a. Penerimaan Kas 

Setiap transaksi pada Toko Vapedor kas bersifat tunai atau debit bank. 
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Biasanya penerimaan kas terjadi apabila ada customer yang datang membeli 

barang atau memperbaiki rokok elektrik mereka. 

b. Pengeluaran Kas 

Pengeluaran uang tunai dilakukan secara teratur dengan cara yang sama 

seperti kebanyakan bisnis, yaitu membayar gaji untuk pekerja, menutupi biaya 

utiliti dan pengeluaran kantor lainnya. 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Pencatatan yang dilakukan pemilik usaha rokok elektrik masih termasuk 

pencatatan yang sangat tradisional yaitu dengan membeli sebuah buku jurnal 

untuk pencatatan transaksi-transaki hari ke hari kemudian persediaan barang 

dagang tidak dicatat karena persediaan yang masih sedikit dan mampu dihitung 

secara manual. 

Apabila pemilik mengingkan hasil transaksi dalam satu bulan maupun 

keuntungan atau kerugian dalam satu periode akan sangat sulit dikarenakan 

adanya proses perhitungan yang cukup panjang karena semua dihitung secara 

manual. 
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