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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Signal Communication bergerak di bidang perdagangan elektronik 

dan handphone merupakan produk utama mereka, Toko Signal Communication 

telah berdiri dari tahun 2005 dan didirikan oleh Bapak Ronnie yang berlokasi di 

Lucky Plaza Lantai Dasar blok E No. 9-10. Toko Signal Communication 

beroperasional pukul 09.50 WIB hingga 21.50 WIB. Signal Communication saat 

ini mempunyai 6 (enam) pegawai dalam menjalani operasional sehari hari. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi toko merupakan penyusunan bagian bagian dari 

organisasi yang terlibat dalam toko tersebut, berikut struktur organisasi toko 

Signal Communication terdiri dari: 

1. Pemilik Toko 

Pemilik dari toko Signal Communication mempunyai peransebagai 

pengambil keputusan, mengawasi pekerjaan yang di lakukan manajer, pengendali 

dan pengelola keuangan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan toko. 

2. Pengelola 

Pengelola dari toko Signal Communication mempunyai peran sebagai 

pengelola operasional toko, melalukan promosi produk handphone, melakukan 

penjualan produk handphone, dan mengawasi pekerjaan akuntan dan marketing. 

3. Akuntan 

Akuntan dari toko Signal Communication mempunyai peran sebagai 

penerima uang transaksi dari hasil penjualan yang di lakukan oleh manajer 

maupun marketing, melakukan pembayaran terhadap pembelian handphone dan 

pengeluaran lainnya, melakukan pencatatan transaksi uang masuk dan uang keluar 

dan membuat laporan yang akan diberikan kepada pemilik toko. 
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4. Marketing 

Marketing dari toko Signal Communication mempunyai peran melayani 

pelanggan, mempromosikan handphone dan melakukan penjualan. Selain itu 

marketing mempunyai tugas menyimpan semua handphone pada saat tutup toko. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

3.3.1 Pembelian 

Pembelian yang dilakukan oleh toko Signal Communication dapat secara 

tunai dan hutang. Semua pembelian persediaan dilakukan oleh pemilik usaha. 

Setelah terjadi pembelian, maka pemasok akan mengirimkan persediaan barang ke 

toko langsung. Setelah barang persediaan sampai maka pengelola toko akan 

melakukan pengecekan barang apakah kualitas dan kuantitas sesuai dengan 

pesanan, jika sesuai maka akan dilakukan pencatatan stok persediaan barang 

kedalam Microsoft Excel. 

3.3.2 Penjualan 

Pengelola dan staff akan melayani tamu yang datang dan 

mempromosikan produk ataupun memberikan produk yang di cari tamu. Pada saat 

terjadi penjualan maka penjual akan membuka nota dan menerima uang yang 

kemudian di berikan kepada akuntan kemudian akuntan akan menyimpan uang 

tersebut dan mencatat di buku, dan pada saat ada pembelian maka kasir akan 

memberikan uang dan mencatatnya di buku, kemudian di input di Microsoft 

Excel. 
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Gambar 2 Siklus operasional, sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

 

3.4 Sistem Yang Digunakan oleh Toko 

Signal Communication masih menggunakan Microsoft Excel untuk 

sistem pencatatannya. Pada saat terjadi penjualan dicatat produk yang dijual, 

harga jual dan siapa yang jual dan diinput pada MS Excel. Pencatatan atas 

persediaan berupa rekap nota pembelian persediaan yang dicatat pada buku dan 

diketik pada Excel. 
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