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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Kegiatan usaha yang didirikan oleh sepasang suami dan istri bernama 

Bapak Maju dan Ibu Supri bergerak di bidang kecantikan, yaitu salon yang tidak 

hanya memberikan pelayanan tetapi juga menawarkan produk-produk untuk 

kecantikan. Untuk nama usaha ini berawal Salon Ryan dimana nama tersebut 

diambil dari nama anak pertama mereka yang kemudian diganti di tahun 2019 

dengan Hana Salon. Usaha ini mulai didirikan sejak tahun 2000 yang beralamat di 

Bengkong Baru Blok C No. 3.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Dalam sebuah kegiatan usaha di perlukan bagian-bagian yang berfungsi 

sebagai perangkat dalam menjalankan kegiatan operational usaha atau yang lebih 

dikenal struktur organisasi. Untuk struktur organisasi sendiri kegiatan usaha ini 

masih dikelolah oleh bagian keluarga yang dimana di kelola oleh Ibu Supri sendiri 

dalam menanggani pembukuan.  

 Untuk meningkatkan efisiensi waktu Ibu Supri meng-higer seorang 

karyawati untuk membantu beliau dalam menanggani pelanggan. Struktur 

organisasi dalam kegiatan ini cukup sederhana, yakni : 

1. Pemilik Hana Salon 

Sebagai pemilik usaha yakni Bapak Maju dan Ibu Supri bersama-sama 

dalam : 

1. Mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan 

2. Memastikan peralatan dan persedian tetap tersedia 

3. Melatih kemampuan-kemampuan baru yang bernilai jual 

4. Ikut menangani pelanggan yang menunggu 

2. Karyawan 

Selakyanya karyawan pada mestinya, menjalan kegiatan usaha Hana 

Salon ini dengan melayani pelanggan yang datang ke salon dan 

menangani keluhan dan memberikan pelayan yang terbaik. 
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3.3 Kegiatan Operasional 

 Hana Salon merupakan salah satu usaha EMKM yang ada di kota Batam, 

yang dimana usaha ini bergerak dibidang kecantikan. Penawaran pelayanan jaua 

yang ada di Hana Salon yaitu pangkas rambut, hair spa, smoothing, curly pro, 

creambath, treatment facial, hair colouring dan make up yang tidak hanya untuk 

wanita saja tetapi juga bisa ke pria. Tidak hanya jasa tetapi Hana Salon juga 

menawarkan produk-produk kecantikan yang dapat dibeli. 

 Sedangkan dalam kegiatan operationalnya, Hana Salon mulai buka dari 

pukul 08.30 wib hingga 21.30 wib. Dalam jam operational ini kegiatan yang ada 

dalam usaha Hana Salon melainkan pelanggan datang ke salon dengan permintaan 

pelanggan inginkan. Karyawan yang ada di salon akan memberikan pelayanan 

sesuai dengan permintaan pelanggan. Jika pelanggan ada yang menunggu pemilik 

akan segera membantu karyawan dalam menangani pelanggan. Setiap transaksi 

yang dilakukan dengan pembayaran tunai. 

 Pemilik Hana Salon juga memantau setiap peralatan-peralatan yang 

digunakan dan melihat persedian mana yang akan habis. Sedangkan produk yang 

di jual, pemilik juga melakukan pembelian pre-order. Dengan adanya pre-order 

maka pemilik tidak harus menyetok produk begitu banyak.  

 

3.4 Sistem Pencatatan Pembukuan Perusahaan 

 Untuk saat ini, setiap transaksi yang ada dalam kegiatan usaha ini di catat 

secara kasar dalam perharinya telah menjual jasa dan barang apa saja. Pemilik 

usaha juga menyimpan semua nota pembelian yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan perkiraan harga jasa dan barang yang akan dijual. Dalam suatu 

kejadian, pencatatan yang dilakukan bisa terjadi tidak secara rutin dan konsisten 

baik penjualan maupun pembelian. Oleh karna itu terjadi kondisi dimana tidak 

terpantau secara efisien dan efektif keluar dan masuknya kas. 

 Dengan kondisi inilah, diharapkan sistem yang penulis telah sajikan bagi 

pemilik usaha dapat memudahkan pemilik usaha dalam mengembangkan bisnis 

usaha ini dengan adanya pencatatan yang telah adanya penyajian laporan 

keuangan dan pencatatan setiap transaksi dengan adanya sistem. 
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