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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
  

3.1 Identitas Perusahaan 

Vivi Fashions didirikan oleh Ibu Sari Yanti (owner online shop Vivi 

Fashions). Usaha yang dijalankan bergerak dibidang usaha dagang dimulai dari 

sekitaran tahun 2013 beralamat di Baloi Mas Permai Blok B No.19. 

Dulunya Ibu Sari Yanti hanya reseller di Batam (seseorang yang menjual 

baju dengan membeli kepada pemasok yang kemudian dijual kembali) dan drop 

shipper (seseorang yang membeli barang dari pemasok namun tidak perlu 

menyetok barang karena barang akan langsung dikirim ke pelanggan melalui 

pemasok). Kemudian seiring berjalannya waktu pelanggan dari Vivi Fashions 

semakin banyak dan Ibu Sari Yanti memutuskan untuk langsung mengambil stok 

pakaian dari China dalam jumlah yang banyak hingga sekarang. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi pada perusahaan ini dibuat untuk mendapatkan 

kejelasan tentang kewajiban dari masing-masing komponen perusahaan. Di bawah 

ini gambar struktur organisasi pada Vivi Fashions yang sederhana dan tugas 

masing-masing dari pemilik dan karyawan. 
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Pemilik Usaha 

 

 
 

 
  
    

Karyawan 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Vivi Fashions, Sumber: Data diolah, 2020. 

1. Pemilik Usaha  

Pemilik usaha merupakan kedudukan tertinggi karena memiliki 

kekuasaan penuh yang memberikan aturan dan arahan atas berjalannya 

perusahaan, dari proses pemesanan barang hingga menentukan harga 

jual, melakukan pencatatan atas penjualan pakaian, dan pengaturan 

barang dagang dari pemasok. 

2. Karyawan 

Karyawan bertugas menyusun dan merapikan persediaan barang dengan 

rapi, melakukan aktivitas pembungkusan bagi pelanggan yang membeli 

serta mengelola media sosial. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Proses transaksi jual yang dilakukan oleh Vivi Fashions ke pelanggan 

yang dilakukan juga secara online dengan cara pemesanan via WhatsApp, 

Instagram maupun Line yaitu: 

1. Pembeli memilih produk yang diinginkan di Instagram. 

Noviana. Perancangan Sistem Pencatatan Akuntansi pada Vivi Fashions. 
UIB Repository©2020



14 

  Universitas Internasional  Batam 

2. Lalu mengirim pesan dengan mengirimkan gambar atas pesanan yang 

diiingkan. 

3. Selanjutnya menunggu konfirmasi dari penjual apakah pesanan yang 

diinginkan pembeli ada atau tidak. Jika ada maka penjual memberikan 

total pemesanan beserta ongkos pengiriman. 

4. Setelah pembeli menyetuju, selanjutnya dari pihak penjual mengirimkan 

Nomor rekening pembayaran via BCA dan memberikan format yang 

harus diisi oleh pelanggan seperti nama pelanggan, No Hp dan alamat 

lengkap pelanggan. 

5. Dan pembeli mengtransfer jumlah yang telah ditentukan dan konfirmasi 

kepada penjual melalui via Whatsapp maupun Line untuk mempercepat 

proses pengiriman barang. 

6. Setelah itu maka dari penjual akan menyiapkan barang pesanan dari 

pembeli untuk dikirim melalui ekspedisi yang telah ditentukan oleh 

penjual. 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Untuk persediaan barang dagang Vivi Fashions hanya menginput 

persediaan pada saat pembelian dari pemasok yang dicatat dalam komputer, yang 

pada akhirnya pemilik tidak dapat mengetahui sisa persediaan pada periode 

tertentu secara pasti. Dan untuk pencatatan penjualan hanya di buku dan kadang 

tidak dicatat sedangkan pengeluaran untuk operasional perusahaan juga tidak 

dicatat sama sekali oleh pemilik. 
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Gambar 3 Sistem yang Digunakan oleh Vivi Fashions 
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Gambar 4 Sistem yang Digunakan oleh Vivi Fashions 
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