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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Royale Pet Shop And Care adalah salah satu dari jenis bisnis yang bergerak 

dengan bidang usaha jual makanan dan aksesoris hewan peliharaan, serta penyedia 

jasa klinik kesehatan, penginapan hotel, dan salon kecantikan bagi hewan 

peliharaan. Royale Pet Shop And Care telah berdiri 1 tahun sejak tanggal 20 Januari 

2019 yang berlokasi di Ruko Trikarsa Equalita Blok J No 10 (Pasir Putih), 

Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong. Toko klinik hewan peliharaan ini selalu 

ramai pembeli dan sangat nyaman untuk dikunjungi oleh para pembeli. Toko ini 

juga memiliki banyak hewan peliharaan yang dapat diamati langsung, seperti 

bunglon, ular, dan lain-lain. Produk yang dijual sangat beranekaragam seperti 

makanan hewan, keperluan hingga aksesoris hewan peliharaan bertempat di lantai 

1 toko. Sedangkan lantai 2 toko merupakan tempat praktik klinik dokter hewan, 

tempat penginapan, serta tempat salon kecantikan hewan peliharaan. 

  

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Susunan organisasi dari Royale Pet Shop And Care dideskripsikan pada 

gambar berikut ini: 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Royale Pet Shop And Care, sumber: Data yang 

diolah (2020) 
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Berikut ini merupakan rincian tanggung jawab serta tugas dari masing-

masing bagian pada struktur organisasi: 

1. Pemilik Usaha 

a. Bertanggung jawab untuk memimpin dan menjalankan keseluruhan bisnis. 

b. Mengawasi jalannya kinerja dokter dan manajer operasional. 

 

2. Dokter 

a. Bertanggung jawab menangani perawatan hewan peliharaan. 

b. Mengawasi kondisi hewan peliharaan titipan yang masih dalam masa 

perawatan. 

 

3. Manajer Operasional 

a. Bertanggung jawab langsung pada seluruh kegiatan atau aktivitas 

operasional pada toko klinik. 

b. Mengatur, mengawasi, dan membina seluruh kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh para karyawan. 

 

4. Karyawan 

a. Melayani pelanggan yang datang untuk membeli barang, rawat kesehatan 

hewan, penitipan, dan salon kecantikan hewan. 

b. Membantu dokter dalam melakukan tugas. 

c. Membersihkan ruangan pada toko klinik. 

d. Menghitung jumlah penerimaan dan pengeluaran per hari. 

e. Menjaga dan merawat hewan peliharaan titipan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Royale Pet Shop And Care melaksanakan aktivitas operasionalnya setiap 

hari dimulai pada pukul 09.00 WIB hingga pada pukul 20.00 WIB. Untuk dokter, 

praktik setiap hari sabtu hingga kamis, dan libur setiap hari jumat dan tanggal merah 

kalendar, dimana terdapat 2 pembagian untuk praktik dokter yaitu sebagai berikut: 

a. Pagi  : 09.00 – 13.00 WIB 

b. Sore  : 16.00 – 20.00 WIB 
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Kegiatan operasional biasanya diawali dari para karyawan mempersiapkan 

seluruh perlengkapan yang diperlukan, membersihkan meja kerja, memberi makan 

hewan titipan. Setelah itu, karyawan sesuai dengan pembagian kerja melakukan 

pekerjaan masing-masing seperti melayani pembeli yang datang untuk membeli 

makanan ataupun aksesoris hewan, melayani pelanggan yang ingin merawat, 

menitipkan dan membersihkan hewan peliharaan pelanggan.  

Dokter juga melakukan pengecekan terhadap hewan peliharaan yang 

sedang dalam masa perawatan dan bersiap juga untuk melakukan perawatan 

ataupun tindakan operasi bagi hewan peliharaan pelanggan lainnya. Apabila dokter 

merasa hewan yang masih dalam perawatan perlu untuk dibersihkann, maka dokter 

akan meminta karyawan untuk membersihkan hewan tersebut. Dokter akan 

menurunkan nota pembayaran apabila hewan telah selesai dirawat dan siap untuk 

dibawa pulang, kemudian karyawan menghubungi pemilik hewan peliharaan 

tersebut agar bisa dibawa pulang. 

Manajer operasional memantau jalanannya aktivitas operasional yang 

dilakukan oleh karyawan dan membantu karyawan apabila dirasa perlu. Manajer 

operasional juga menentukan pembelian barang toko serta pembayaran diketahui 

oleh pemilik usaha. Pada akhir hari, karyawan membersihkan toko dan memberi 

makan hewan titipan, kemudian karyawan bagian kasir bersama dengan manajer 

operasional melakukan perhitungan kas pemasukan dan pengeluaran. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Royale Pet Shop And Care menggunakan sistem kasir untuk pencetakan 

nota penjualan. Namun masih memakai nota harian untuk mencatat penjualan, serta 

memakai Microsoft Excel khusus untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran kas 

saja sehingga kuranng efisien dan efektif. Perhitungan dari laba rugi usaha tidak 

diperhatikan karena sistem yang digunakan masih berbasis cash basis dan 

berpedoman selama kas masih cukup untuk digunakan saja. Oleh sebab itu 

diperlukan suatu sistem akuntansi yang mampu melakukan mengolah data transaksi 

operasional yang andal dan akrual, sehingga dapat menciptakan suatu laporan 

keuangan yang mampu mempermudah pengguna atau manajemen dalam 

pengambilan keputusan usaha secara benar dan tepat. 
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Gambar 2 Nota Penjualan dan Pengeluaran Harian Royale Pet Shop And Care, 

sumber: Data yang diolah (2020) 

Mur Hadiyanto, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi Berbasis Microsoft Access pada Royale Pet Shop And Care. 
UIB Repository©2020




