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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Toko Sandiva dibangun dan dikembangkan oleh ibu Subekti yang sampai 

saat ini masih menjadi pemilik toko bersama dengan suaminya bapak Afdal. Toko 

Sandiva sudah berdiri selama 5 tahun terhitung pada bulan Juni tahun 2015. Toko 

Sandiva berlokasi di perumahan Taman Batu Aji Indah blok C no. 37. Toko 

Sandiva adalah sebuah usaha UMKM yang menjual barang-barang kebutuhan 

rumah tangga. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Suatu organisasi baik usaha kecil dan menengah membutuhkan susunan 

organisasi sebagai salah satu aturan mengenai posisi dan peran terhadap 

pemangku jabatan. Susunan organisasi akan menunjukkan pemisahan antara 

pemilik, pelaksana kegiatan, dan pegawai. 

Toko Sandiva mempunyai susunan organisasi yang sangat mudah, karena 

pemilik yang sekaligus berperan sebagai istri menjalankan kegiatan usaha 

bersama suaminya dan sekaligus dibantu oleh anaknya. Toko Sandiva memiliki 

pekerja yang merupakan anggota keluarga yang bertempat tinggal di lokasi yang 

sama. 

Gambar 1 Susunan Organisasi, sumber: Data tahun 2020 
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Pemilik dan pelaksana toko tersebut memiliki peran yang tidak jauh berbeda, 

yaitu: 

1.   Pemilik 

Ibu Subekti sebagai pemilik mempunyai peran sebagai pemengang kendali 

utama terhadap segala urusan kegiatan operasional dari mengatur 

keuangan, penyediaan barang, dan pengambilan keputusan. 

2. Pelaksana 

Pelaksana pada Toko Sandiva adalah suami dan juga anaknya yang 

bertempat tinggal di lokasi usaha dan mempunyai peran pendukung dalam 

melaksanakan kegiatan usaha. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko Sandiva bergerak pada usaha dagang yang menjual kebutuhan 

rumah tangga yang hingga kini masih mengandalkan sistem pencatatan manual 

yaitu hanya menuliskan setiap transaksi di dalam buku penjualan. Hal ini 

dikarenakan belum adanya sistem untuk mencatat setiap transaksi sehingga 

pemilik masih mencatat transaksi secara manual. Kegiatan yang dilakukan Toko 

Sandiva adalah sebagai berikut: 

3.3.1  Pembelian 

Untuk memenuhi kebutuhan barang untuk penjualan, pembelian dilakukan 

sendiri dan dibayarkan secara langsung kepada pemasok dan untuk barang 

tersebut bisa diantar ataupun dijemput langsung. Barang persediaan yang 

dibeli biasanya adalah mie, rokok, minyak masak, aneka jenis makanan 

ringan, dan lainnya. 

3.3.2  Penjualan 

Setiap melakukan penjualan kredit pemilik hanya nota penjualan kepada 

pembeli. Dan untuk penjualan tunai pemilik hanya mencatat berapa 

banyak barang yang keluar beserta harganya namun tidak menghitung 

kembali berapa sisa persediaan untuk barang tersebut.. 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Pemilik Toko Sandiva sampai saat ini masih melakukan pencatatan 

manual yang hingga saat ini masih menggunakan buku catatan. Karena pemilik 

tidak mempunyai sistem dalam mencatat setiap transaksi. Masalah ini membuat 

pemilik toko tidak memiliki laporan yang dapat langsung dilihat ketika ingin 

mengetahui kondisi keuangan usaha.  

 

Alysha Ramadhani Syahwendra. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Toko Sandiva. 
UIB Repository©2020 




