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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

V&V Bridal dimiliki oleh Ibu Lisa yang berdiri pada tahun 2015. Usaha 

yang telah berdiri selama hampir 5 tahun ini berlokasi di Komp. Penuin Centre 

Blok Y No. 09, Batam dan memiliki seorang karyawan. Usaha ini tidak memiliki 

cabang. Usaha V&V Bridal bergerak dalam bidang jasa kecantikan seperti 

penyewaan gaun-gaun untuk berbagai acara maupun riasan wajah untuk acara 

wisuda, pernikahan dan lain-lain. V&V Bridal beroperasi setiap hari dari pukul 

10:00 WIB hingga pukul 22:00 WIB. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur yang terdapat pada suatu perusahaan merupakan serangkaian 

susunan yang menjelaskan tentang tingkatan dan tugas pada jabatan-jabatan yang 

terdapat dalam suatu perusahaan. Adanya struktur tersebut memberikan kejelasan 

pada tanggung jawab dari masing-masing jabatan dan lebih tertata. Adapun 

struktur organisasi dari V&V Bridal: 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi V&V Bridal, sumber: Data diolah, 2020. 

Melalui struktur diatas, V&V Bridal mempunyai struktur yang sederhana 

dengan satu pemilik perusahaan dan satu karyawan yang memiliki pembagian 

tugas antara lain: 

1. Pemilik perusahaan berkewajiban untuk menanggung seluruh kegiatan 

operasional perusahaan dari hal internal sampai dengan eksternal dimana 

pengambilan keputusan menjadi tugas dari si pemilik untuk menganalisa 

kondisi perusahaan. 

Pemilik Perusahaan 

Karyawan 
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2. Karyawan yang bertugas dalam menjaga toko V&V Bridal sesuai dengan 

jam operasional yang telah ditentukan. Pada V&V Bridal, karyawan ini 

merangkap jabatan, yaitu sebagai kasir dan penjaga toko. 

 

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas yang dijalani oleh V&V Bridal dikategorikan sebagai jasa 

kecantikan atau bridal salon yang memberikan pelayanan terhadap penyewaan 

gaun, merias wajah untuk acara pernikahan, pesta dan wisuda. Selain itu, V&V 

Bridal juga menjual pernak-pernik yang berkaitan dengan penyewaan gaun dan 

riasan wajah, seperti asesoris rambut, make-up, dan lain sebagainya. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Sistem yang terdapat pada V&V Bridal merupakan pencatatan secara 

manual atau tidak terkomputerisasi. Pencatatan tersebut meliputi pembelian, 

penjualan, tetapi tidak dilakukan secara rutin atau terus menerus. Lalu V&V 

Bridal belum memiliki pencatatan yang lengkap mengenai pembelian, penjualan 

dan persediaan. Pembelian dan penjualan menggunakan penjumlahan langsung 

melalui nota yang ada. Hal ini dapat mengakibatkan kesalahan apabila terjadi 

kehilangan ataupun kerusakan pada nota tersebut. Untuk persediaan juga tidak ada 

pencatatan secara jelas dan terperinci sehingga menyulitkan pemilik dalam 

mengetahui persediaan dari gaun sewa yang pasti. 

Dari permasalahan diatas, pemilik usaha merasa kesulitan dalam 

mengetahui labarugi yang tepat dalam mengambil keputusan yang benar. 

Dikarenakan pencatatan pemilik masih manual dan tidak lengkap, sehingga V&V 

Bridal  belum memiliki laporan keuangan atau output keuangan yang lengkap. 
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