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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Indentitas Perusahaan 

Toko Vitshop didirikan pada 1 Desember 2018 yang beralamat di Kepri 

Mall. Toko ini menjual suplemen, es krim dan barang lainnya. Chrestella adalah 

pemilik toko Vitshop yang memiliki 1 karyawan. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah formasi yang dapat mengilustrasikan hubungan 

kerja, tanggung jawab, pembagian kerja dan fungsi kerja dari masing-masing 

pangkat. Terlampir merupakan struktur organisasi Toko Vitshop: 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi, sumber: Data yang Diolah, 2020. 

Tugas dan tanggug jawab dari bagan organisasi Toko Vitshop adalah  

1. Pemilik Toko 

Pemilik sebagai pimpinan yang mengatur dan mengawasi aktivitas kegiatan 

toko, menetapkan kebijakan toko, memberi arahan kepada karyawannya, 

merangkum penjualan dan mutasi stok perbulan, melakukan pengeluaran 

kas atas pembelian, biaya sewa, biaya listrik dan biaya gaji. 

2. Karyawan 

Karyawan memiliki tugas sebagai mencatat penjualan harian dan biaya 

harian, menghitung stok sisa dan mengikuti arahan dari pemilik toko. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Vitshop melakukan kegiatan usahanya di Kepri Mall setiap hari 

dimulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Toko Vitshop tutup 2 kali 

sebulan sesuai dengan jadwal pemilik toko. Kegiatan operasional diawali dengan 

karyawan membersihkan kaca dan merapikan barang penjualan. Setelah 

merapikan barang penjualan, karyawan akan melakukan pengecekan barang agar 

barang yang sudah akan habis dapat dipesankan oleh pemilik. Jika ada penjualan 

maka karyawan akan melayani pelanggan dan mencatat penjualan ke rekap 

penjualan harian.  

Pemilik sesekali melakukan pemantauan melalui CCTV terhadap kinerja 

karyawan. Pemilik akan hanya berada di toko setiap akhir minggu untuk 

mengambil kas agar dapat menyetorkan ke rekening bank. Pada saat toko sudah 

mau tutup maka karyawan akan menyimpan persediaan ke dalam lemari dan 

menyimpan kas pada brangkas toko.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Toko Vitshop memakai nota kontan sebagai nota penjualan. Selain itu, 

pencatatan pada Toko Vitshop masih menggunakan lembaran manual berbentuk 

tabel penjualan. Pencatatan atas penerimaan atau pengeluaran kas dicatat pada kas 

masuk dan keluar. Pemilik dan karyawan bisa menerima dan mengeluarkan kas 

tersebut. Pencatatan persediaan barang pada Toko Vitshop menggunakan buku 

yang berisikan mutasi stok. Pencatatan mutasi persediaan dituliskan dengan 

perhitungan manual sehingga memiliki kemungkinan kesalahan yang besar. 

Perhitungan laba rugi pada Toko Vitshop tidak diperhatikan karena masih 

menggunakan Cash Basis sehingga pemilik tidak mengetahui secara persis apakah 

usahanya tersebut mengutungkan atau tidak. Oleh karena itu diperlukan sistem 

untuk mengolah data transaksi yang akurat, sehingga mampu menyajikan laporan 

keuangan untuk mengakomodasi pemilik dalam mengambil keputusan. 
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Gambar 3 Rekapan Penjualan Harian, sumber: Data yang diolah,2020. 

 

Gambar 4  Buku Persediaan Barang, sumber: Data yang diolah,2020. 
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Gambar 5 Nota Pembelian, sumber: Data yang diolah,2020. 
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