
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Shallom interior didirikan pada tanggal 02 Februari 2002 dan memulai 

usaha dengan produk merk onna dikota Batam. Pada bulan Agustus 2006 Shallom 

interior berubah nama menjadi Shallomindo dan meningkatkan ststus menjadi 

perseroan terbatas (PT), kemudian meningkatkan usaha dengan mengembangkan 

produk yang dijual antara lain  produk bangunan dan interior. PT.Shallomindo 

beroperasional dari jam 09.00 hingga 18.00 WIB dan beralamat di perumahan 

Grand California blok G1 no 2 dan 3, Batam Center. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan kerangka utama yang menjelaskan tentang 

keterkaitan antar satu departemen dengan departemen lainnya. 

 

Gambar 3.1 Struktur organisasi pada PT. Shallomindo, sumber : Data perusahaan 

diolah (2020) 

PT. Shallomindo merupakan perusahaan kecil perusahaan ini hanya 

mempunyai beberapa karyawan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam perdagangan, penyediaan, konsultan serta aplikator dalam produk 

home décor atau interior. PT. Shallomindo merupakan anak perusahaan dari 

perusahaan yang ada di Jakarta. PT. Shallomindo dipimpin oleh seorang general 

manager yang memegang kendali perusahaan yang ada di Batam. 

KOMISARIS

MANAJER

SALES ADMIN AKUNTAN TEKNIK

Jonatan. Perancangan dan Penyusunan Sistem Pencatatan Akuntansi Pada PT. Shallomindo. 
UIB Repository©2020



Struktur organisasi PT. Shallomindo dibagi dalam beberapa bagian atas wewenang 

dan tugas untuk jabatan masing-masing sebagai berikut: 

 

1. Manajer  

Adapun wewenang dan tugas manajer yaitu menunjukkan arahan dalam 

melakukan tugas pegawai mangawasi kinerja karyawan dalam 

melakukan pekerjaan, mengajari dan melatih karyawan, mengambil 

keputusan dalam pengembangan bisnisnya. 

2. Sales 

Tanggung jawab dan tugas dari seorang sales ialah memastikan 

pencapaian target dari perusahaan, menjaga dan meningkatkan angka 

penjualan dalam perusahaan, mempertahankan pelanggan yang telah 

ada, serta merekomendasikan strategi investasi yang sesuai dan 

menguntungkan perusahaan untuk konsumen. 

3. Admin 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang admin adalah mengarsip masuk 

dan keluarnya surat, mencatat laporan masukkeluarnya surat, 

mengawasi kebutuhan peralatan dan keamanan perusahaan, melayani 

konsumen yang datang ataupun yang melalui telepon. 

4. Akuntan  

Menyajikan laporan keuangan dan administrasi, melkukan pengaturan 

administrasi perusahaan, melakukan pembayaran gaji karyawan, 

membantu membuat laporan perpajakan perusahaan. 

5. Teknik 

Adapun tugas dan tanggung jawab teknik ialah merancang produk 

sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengkoordinasi pada saat 

pemasangan jasa di lapangan. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan usaha oleh PT. Shallomindo saat ini meliputi hal-hal berikut:  

1. Penjualan 

Sejak awal PT. Shallomindo dibangun sudah menjadi agen produk-produk 

merk Onna di Batam. PT. Shallomindo memasok produk-produk Onna ini 

untuk dijual kembali oleh pengecer wilayah Batam. Selain menjual produk, 

PT. Shallomindo juga menyediakan jasa sebagai design consultant. 

Konsumen yang ada dapat mendapatkan jasa konsultasi bagaimana sebuah 

ruangan, rumah, perusahaan dan toko akan di rancang. PT. Shallomindo 

selain menjual dan menrancang juga menyediakan jasa untuk memasangkan 

atau mengaplikasikan produk yang ada. Jadi pada saat konsumen membeli 

produk dapat meminta untuk dipasangkan di tempat yang diinginkan. 

2. Pembelian 

Kegiatan pembelian pada PT. Shallomindo meliputi kegiatan pembelian 

aset tetap dan pembelian persediaan. Pembelian persediaan merupakan 

kegiatan dimana pada saat ada pemesanan barang oleh konsumen 

persediaan dibeli dari pemasok-pemasok yang ada. Atau persediaan dibeli 

bukan berdasarkan pemesanan oleh konsumen hanya untuk persediaan yang 

akan diletakkan di gudang.  

3. Penerimaan kas 

Penerimaan kas pada PT. Shallomindo hanya terjadi pada saat konsumen 

membeli barang atau pada saat membayar utang. Tidak ada transaksi khusus 

lainnya yang digolongkan sebagai transaksi ini. 

4. Pengeluaran kas 

pengeluaran kas yang terjadi di PT. Shallomindo adalah pengeluaran kas 

untuk pembayaran gaji dan biaya-biaya lainnya serta pembelian aset tetap, 

dapat menunjang berjalannya aktivitas perusahaan yang meliputi biaya 

listrik, air, telepon, biaya bensin, keamanan, kebersihan, dan lainnya. 
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3.4 Sistem Perusahaan 

 PT. Shallomindo meerupakan perusahaan yang bergerak dibidang barang 

dan jasa yang beroperasional mulai pukul 09.00 hingga pukul 17.00 WIB. Aktivitas 

dimulai dengan bergeraknya sales atau marketing yang mencari koonsumen dengan 

menawarkan produk dan menagih invoice pada pasar yang telah ada kemudian 

mencatat nya dalam nota dan diserahkan kepada admin untuk membuka nota 

penjualan. Setelah admin membuka nota penjualan maka teknik mengantarkan 

barang yang dipesan melalui sales dan memasangkan barang yang dipesan oleh 

konsumen jika konsumen meminta dipasangkan. 

 Seorang akuntan pada perusahaan memasukkan transaksi penjualan dan 

pembelian yang telah dikerjakan admin pada sistem yang berbasis microsoft excel 

2007. Sistem pencatatan pada PT. Shallomindo tergolong sederhana dikarenakan 

pencatatan laporan masih tergolong rendah, transaksi penjualan dicatat oleh 

akuntan dengan mencatat nama konsumen, nomor surat pemesanan, nama barang 

dan total penjualannya yang didukung dengan bukti penjualan. Tidak ada 

pencatatan rinci untuk pembelian hanya dari nomor-nomor invoice yang diberikan 

pemasok. 

  Transaksi penjualan dan penerimaan kas dicatat oleh akuntan ke dalam 

buku kas dalam komputer yang terbagi menjadi dua kas yaitu kas besar dan kas 

kecil. Setiap periodenya PT. Shallomindo tidak menerbitkan laporan keuangan jadi 

setiap periodenya rugi laba yang dihasilkan tidak dapat diketahui. Selain itu, PT. 

Shallomindo juga tidak memiliki pencatatan untuk persediaan baik persediaan yang 

sudah ada, yang dibeli maupun yang sudah dijual. 

 Dengan sistem berbasis microsoft excel perusahaan menjalan kan bisnis 

nya dan memperoleh laporan keuangan yang sederhana yang terdiri atas laporan 

kas besar dan kas kecil. Dari laporan tersebut yang telah disajikan akuntan maka 

manajer mendapatkan informasi untuk menentukan rugi dan laba perusahaan 

selama satu periode. 
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