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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Identitas Perusahaan 

Toko WH Celluler ialah toko yang menjual aksesoris handphone. Toko 

WH Celluler sudah berdiri selama 2 tahun sejak 2017 di DC Mall lt. dasar blok B 

43 A, Lubuk Baja. Lokasinya sangat strategis di mana usaha toko ini buka di 

tengah-tengah mall yang tempatnya ramai di kunjungi orang. Usaha toko ini 

menjual bermacam aksesoris handphone berupa powerbank, charger, earphone, 

headset, I-ring, anti-crack, casing, kipas angin mini, kabel cas.  

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Inilah struktur organisasi Toko WH Celluler ada digambarkan antara lain: 

 

 

 

  

Gambar 1 Struktur Organisasi, sumber: Data yang diolah, 2019. 

 

Berikut ini peran dari pemilik toko: 

1. Bertanggung jawab atas usaha yang dikelola. 

2. Memantau serta menghitung persediaan sisa stok. 

3. Menerima pembayaran dari konsumen. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Toko WH Celluler sudah buka toko di pukul 09.30 WIB sampai pukul 

21.00 WIB. Kegiatan ini terjadi di setiap harinya dimana orang-orang banyak 

mencari barang elektronik, orang-orang yang dimaksud berupa turis dari Singapore, 

China, Korea yang berkunjung ke DC Mall dan juga ada orang lokal di sekitar. 

 

Pemilik Usaha 

Pemilik Toko 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Jika ada terjadi transaksi jual barang, pemilik toko akan mencatat di buku 

kecil miliknya dengan pembukuan yang simpel untuk menghitung stok dan 

keuntungan dari transaksi penjualan yang telah terjadi. Biasa pemilik toko langsung 

menghitung biaya pokok barang  tersebut lalu mengurangi harga transaksi 

penjualan, itulah keuntungan yang di dapatkan. Terkadang pemilik lupa catat 

penjualnya dalam buku kecil karena terlalu banyak transaksi yang terjadi sehingga 

mengakibatkan terjadinya kekurangan stok dan jumlah nilai keuntungan yang 

diterima tidak dapat diketahui secara optimal. 

Toko WH Celluler masih menggunakan sistem yang kurang memadai. 

Sehingga perhitungan laba rugi tidak diketahui dengan jelas, karena sistem yang 

dipakai masih manual tulis di buku kosong. Maka diperlukan sebuah sistem yang 

dapat meningkatkan keandalan dalam pembukuan di tokonya agar lebih optimal. 
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