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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Depot Air Minum PURIST adalah salah satu Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah berjalan dibidang Perdagangan berupa Depot Air Minum Isi yang 

didirikan pada Tanggal 17 Maret Tahun 2014 ini dibangun oleh Suherdianata, SE 

5 tahun lalu yang berdomisili di Bengkong Palapa Swadaya I Blok L No.13, 

Kecamatan Bengkong. Depot Air Minum PURIST beroperasi mulai pukul 09.00 

WIB hingga pukul 20.00 WIB selanjutnya  saat ini mempunyai 4 pekerja dengan 

sistem Gaji bulanan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi ialah unsur ataupun faktor didalam suatu himpunan 

atau perusahaan. Struktur organisasi menunjukkan pemisahan kewajiban serta 

manfaat maupun beragam aktifitas yang dikoordinasikan. Salah satu tujuan dari 

adanya kejelasan tanggung jawab, setiap anggota organisasi haris dapat 

bertanggung jawab. 

Depot Air Minum PURIST merupakan sebuah usaha mikro yang bergerak 

dibidang perdagangan, sehingga untuk menjalankan kegiatan Operasional sehari-

hari membutuhkan 4 orang karyawan. Adapun Struktur Organisasi pada Depot Air 

Minum PURIST adalah : 
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Gambar 2 Struktur Organisasi Depot Air Minum PURIST 
Sumber: Data diolah, (2019) 

 
 Berikut ini ialah tugas serta kewajiban setiap kedudukan yang tercantum 

distruktur organisasi pada Depot Air Minum PURIST: 

1. Owner  

Pemilik usaha mempunyai tugas dan kewajiban dalam mengatur jalannya 

aktifitas instansi, mengambil keputusan jika terjadi permasalahan yang 

terjadi, mengawasi tugas karyawan, mengolah semua kegiatan administrasi 

dan keuangan perusahaan, dan menerima setoran harian dari kasir outlet 

setiap harinya. 

2. Kasir Outlet 

Kasir Outlet bertugas mejaga kasir, melayani konsumen yang hendak 

bertransaksi, menghitung penjualan dan pengeluaran harian, serta 

menyerahkan setoran harian kepada Pemilik Usaha. 
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3. Bagian Operasional 

Bagian Operasional pada Depot Air Galon PURIST terdiri dari 2 orang 

karyawan. 1 orang karyawan yang bertugas mengantarkan pesanan dalam 

jumlah yang cukup besar ke Konsumen langganan seperti Restoran dan 

Perkantoran, sedangkan 1 orang Operasional lainnya bertugas untuk 

mengisi stok dan membersihkan galon, dan menyiapkan stok galon yang 

akan diantarkan ke konsumen dengan skala besar. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Depot Air Galon PURIST merupakan UKMK yang bergerak dibidang 

Perdagangan atau Pengolahan bahan baku menjadi air siap konsumsi. Produk 

yang ditawarkan oleh Depot Air Galon PURIST adalah air minum isi ulang yang 

digunakan untuk konsumsi sehari-hari. Aktivitas kegiatan operasional Depot Air 

Galon PURIST dimulai dari pemesanan jumlah air galon oleh Konsumen, lalu 

galon yang ada akan dibersihkan menggunakan alat khusus, setelah galon tersebut 

dibersihkan lalu diisi air yang sudah di filtrasi menggunakan alat khusus 

berteknologi tinggi, setelah diisi langkah terakhir pada produksi air minum isi 

ulang adalah penutupan galon menggunakan seal khusus galon. Selanjutnya Air 

Galon akan siap didistribusikan kepada konsumen, kegiatan ini berlangung mulai 

setiap harinya mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. 

Pemilik Usaha sendiri juga ikut turun langsung dalam Kegiatan 

Operasional untuk mengola bisnisnya dimana pada kegiatan operasional setiap 

harinya pemilik usaha hanya akan mengambil setoran dan laporan harian yang 

dicatat secara manual oleh Kasir Outlet. Pemilik usaha juga melakukan 
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pembukuan bulanan dengan sendirinya, jadi laporan-laporan yang diserahkan oleh 

kasir outlet setiap harinya akan direkapitulasi ulang serasi dengan transaksi yang 

telah dilakukan. 

 

3.4 Sistem Pencatatan Akuntansi Perusahaan 

Depot Air Galon PURIST melakukan pencatatan akuntansi untuk 

mengelola usahanya dengan sangat sederhana dan tradisional. Tidak membuat 

pembukuan berdasarkan standard akuntansi yang berlaku melainkan hanya 

membuat pembukuan untuk Pemilik Usaha secara Internal, hanya melaksanakan 

pembukuan dengan cara mudah yang menunjukkan adanya transaksi yang 

dilakukan tiap harinya pada Depot Air Galon PURIST baik itu pendapatan 

maupun pengeluaran.  

Biasanya kegiatan pencatatan transaksi harian ini dilakukan oleh Kasir 

Outlet lalu selanjutnya dibukukan ulang secara bulanan oleh Pemilik Usaha, 

pembukuan ini sangat tidak efisien dan akurat karena sering kali ditemukan 

kesalahan dalam pencatatan dan sering ditemukan kasir outlet maupun pemilik 

usaha lupa untuk memasukkan beberapa pos-pos tertentu. Dengan pembukuan 

yang seperti ini kerap kali Owner sukar untuk paham profit yang diperoleh secara 

pasti disetiap bulannya. 
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