
 13 Universitas Internasional Batam 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Identitas Perusahaan 

IT Computer dikenal sebagai salah satu usaha yang telah menjalankan 

usahanya dibidang perdagangan ataupun jual beli barang elektronik. Lokasi usaha 

IT Computer terletak di lantai dasar dari pusat perbelanjaan yang ada di Batam 

dan cukup terkenal yaitu Nagoya Hill. Alamat lengkap dari IT Computer adalah 

Nagoya Hill LG2 Nomor 1, Batam. Usaha ini telah didirikan oleh Bapak Hanadi 

sebagai pemilik usaha sejak tahun 2016. Usaha yang telah beroperasi selama lebih 

dari 2 tahun ini berjalan lancar namun IT Computer  belum pernah membuka 

usaha lagi di tempat lain. 

Jumlah karyawan yang ada pada toko IT Computer mencapai 2 orang 

yang sehari-harinya bertugas dalam aktivitas operasional usaha tersebut. Aktivitas 

operasional secara umum yang dilakukan oleh IT Computer terdiri dari aktivitas 

pengeluaran dan penerimaan kas melalui penghasilan jual beli barang dagang 

yang berupa barang elektronik. IT Computer kerap melakukan transaksi 

pembelian barang dagang atau operasional usaha seperti laptop, komputer, printer 

dan aksesioris elektronik lainnya pada sejumlah pemasok toko tersebut. 

Sedangkan untuk pendapatan usaha yang utama dari IT Computer diperoleh dari 

penjualan barang elektronik dari toko tersebut. Penjualan barang elektronik yang 

dilakukan dapat berupa penjualan secara kas tunai maupun secara kredit. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi pada sebuah tempat usaha dapat menunjukkan 

hubungan antar setiap kegunaan dan tanggung jawab yang dimiliki dari setiap 

posisi yang ada dalam suatu perusahaan. Organisasi mempunyai hubungan yang 

sangat erat dengan fungsi, strategi dan tujuan organisasi. Tujuan dari sebuah 

organisasi dapat bersifat kuntitatif ataupun kualitatif. Tujuan kuantiitatif dan 

kualitatiif juga masih dapat dipilih menjadi tujuan yang besifat finansial ataupun 

non-finansial (Mardiasmo, 2002). 
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Struktur organisasi berikut merupakan susunan struktur organisasi untuk 

usaha IT Computer: 

 

 

 

 

 

Gambar 2: Struktur organisasi IT Computer, Sumber: Data diolah, 2019. 

Tugas dan tanggung jawab dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pemilik Usaha  

a. Bertanggung jawab atas keseluruhan dari aktivitas operasional. 

b. Mengawasi tugas dari para karyawannya berjalan dengan lancar. 

c. Menentukan harga jual produk. 

d. Merancang perkembangan bisnis. 

e. Menghitung besar pendapatan dan pengeluaran. 

f. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak pemasok. 

2. Karyawan I: 

a. Menginput data. 

b. Melakukan kegiatan operasional yaitu menjual barang 

dagangan. 

c. Menerima nota pembelian. 

d. Mengarsip nota penjualan. 

e. Melaporkan kepada pemilik usaha jika ada stok tertentu yang 

sudah habis. 

f. Mengecek ketersediaan stok di gudang. 

3. Karyawan II: 

a. Melakukan kegiatan operasional yaitu menjual barang 

dagangan. 

b. Membuat nota penjualan. 

c. Memastikan stok di toko masih tersedia. 

d. Menginformasikan pemilik usaha apabila stok barang dagangan 

kurang dari persediaan pengaman. 

Pemilik Usaha 

Karyawan II 

 

Karyawan I 
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e. Mengecek ketersediaan stok di toko. 

f. Membersihkan toko. 

 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

Kegiatan operasional dari IT Computer selaku suatu usaha yang berjalan 

dalam bidang yang sehari-harinya menjual barang elektronik sebagai kegiatan 

operasional tentunya terdiri dari pembelian dan penjualan barang dagangan. Salah 

satu kegiatan operasional dari usaha ini adalah pembelian persediaan barang untuk 

dijual dari pihak pemasok yang tersedia. Setelah transaksi pembelian dilakukan 

maka barang yang akan menjadi persediaan barang dagang perusahaan akan 

dimasukkan ke dalam gudang jika stok barang tersebut masih ada di toko dan 

dilakukan pencatatan stok. Setelah proses pencatatan barang maka pemilik akan 

menentukan harga jual produk tersebut.  

Setelah proses pembelian hingga penentuan harga jual selesai maka 

barang dagangan tersebut siap untuk di jual. Kegiatan operasional penjualan 

dilakukan ketika pembeli setuju untuk melakukan pembelian dengan harga yang 

telah ditentukan. Setelah itu pelanggan berhak untuk melakukan pengecekan 

terhadap barang sebelum melakukan pembayaran. Setelah dilakukan pengecekan 

maka karyawan akan membuka nota penjualan dan menerima pembayaran. 

Penerimaan pembayaran dari pelanggan dapat dilakukan dengan dua metode yaitu 

kas dan kredit. IT Computer yang telah bekerja sama dengan Home Credit 

sehingga seluruh penjualan dengan jenis kredit akan dilakukan dengan Home 

Credit. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Perusahaan 

Sistem pembukuan yang dimiliki oleh IT Computer merupakan 

pencatatan yang dapat dikategorikan sebagai pencatatan yang sederhana dan 

manual. Pada awalnya, IT Computer hanya menggunakan nota dan pencatatan 

dalam buku untuk transaksi pembelian dan penjualan perusahaan. IT Computer 

tidak melakukan pencatatan ketika melakukan pembayaran beban lain kecuali 

pembelian. Bukan hanya tidak melakukan pencatatan terhadap beban lain atau 

beban yang terjadi selama operasional perusahaan, namun IT Computer juga tidak 
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melakukan pencatatan terhadap persediaan barang. Dengan tidak adanya 

pencatatan yang lengkap, tentu saja hal ini akan mengakibatkan pemilik usaha 

menjadi tidak mengetahui jumlah dan hasil yang sebenarnya ia terima dari 

penjualan pada periode tertentu. Selain itu pemilik tidak dapat melakukan 

pengecekan antara teori sisa barang persediaan dan aktual fisik barang persediaan 

yang ada dikarenakan tidak adanya pencatatan masuk dan keluarnya persediaan 

barang. Akibatnya dari hal ini pemilik menjadi tidak dapat mengetahui barang 

yang tersedia dalam perusahaannya pada periode tertentu. 
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