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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1  Identitas Perusahaan 

 Indoland berdiri pada tangal 10 Januari 2017 oleh Bapak Erwin Agustian. 

Perusahaan ini bealamat di Citra Buana Park Blok H nomor 2 dan bergerak di 

bidang perdagangan dalam dunia bisnis online. Penjualan merupakan peranan 

yang paling penting bagi Indoland, dimana tahapan penjualan ini dilakukan setiap 

hari oleh tim marketing perusahaan. Produk yang dijual merupakan produk impor 

dari negara China yang berupa tas, peralatan rumah tangga, perhiasan hingga 

kosmetik. Kepercayaan dan kenyamanan dari konsumen merupakan peristiwa 

yang sangat penting pada usaha perdagangan.  

  

3.2  Struktur Organisasi 

 Struktur organisasi merupakan uraian komponen kerja dalam suatu 

organisasi. Peranan struktur organisasi ini penting dalam mencapai tujuan 

organisasi. Struktur organisasi ini berfungsi untuk memudahkan perusahaan 

dalam menentukan sumber daya manusia sesuai  dengan jabatan masing-masing 

terhadap keberhasilan perusahaan. Indoland merupakan perusahaan yang 

tergolong sedang. Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut sebanyak 

58 orang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

  

Hartati Lie. Penyusunan Laporan Keuangan di Indoland. UIB Repository©2020



13 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

Struktur organisasi Indoland diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber: Data perusahaan diolah, 2019. 

Peran dan tugas dari masing- masing komponen kerja pada Indoland adalah 

sebagai berikut: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha adalah orang yang memiliki hak dan tanggung jawab penuh 

dalam memimpin dan mengembangkan usahanya. Perusahaan tersebut 

terdapat 1 orang pemilik usaha. 

2. Supervisor 

Supervisor merupakan pimpinan yang diberikan wewenang oleh pemilik 

usaha untuk mengelola perusahaan. Tugas dari supervisor adalah 

memberikan arahan kepada marketing dan mengawasi aktivitas perusahaan. 

Posisi supervisor  dalam perusahaan tersebut diisi oleh 1 orang karyawan. 

3. Purchasing  

purchasing merupakan orang yang memiliki tanggung jawab dalam 

kelancaran pembelian dan pemesanan barang pada perusahaan. Posisi ini 

dalam perusahaan tersebut diisi oleh 1 orang karyawan. 

4. Human Resources 

Pemilik Usaha 

Accounting Supervisor Human 
Resources 

Purchasing 

Marketing Asst. Purchasing 

Admin 
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Human resources merupakan bagian yang bertugas mengelola dan 

menangani masalah yang dihadapi pada sumber daya manusia dalam 

perusahaan. Posisi human resources ini diisi oleh 1 orang karyawan. 

5. Marketing 

Marketing adalah orang yang memiliki tanggung jawab atas tugas yang 

diberikan supervisor  serta memberi bantuan dalam merencanakan proyek. 

Posisi ini diisi oleh 3 orang karyawan. 

6. Accounting 

Accounting adalah posisi yang bertanggung jawab atas menyajikan laporan 

keuangan yang menentukan keberhasilan perusahaan. Posisi ini diisi oleh 2 

orang karyawan. 

7. Assistant Purchasing  

Assistant purchasing memiliki tanggung jawab membantu purchasing 

menjaga kesediaan barang serta mengawasi persediaan barang di gudang. 

Posisi Assistant purchasing dalam perusahaan ini diisi oleh 2 orang 

karyawan. 

8. Admin 

Admin yang bertugas melayani konsumen dan penerimaan pemesanan dari 

aplikasi jual beli. Posisi admin dalam perusahaan tersebut diisi oleh 11 

orang karyawan. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Kegiatan operasional perusahaan merupakan kegiatan utama yang dilakukan 

setiap hari pada bidang tertentu untuk menghasilkan pendapatan usaha. Indoland 

bergerak di bidang dagang dalam dunia bisnis online. Tujuannya untuk 

memberikan kemudahan serta kualitas barang yang terjamin bagi pelanggan 

dalam belanja. Indoland beroperasi dari hari Senin smpai dengan Jumat dari pukul 

08.00 pagi sampai 17.00, dan Sabtu dimulai ukul 08.00 pagi hingga 14.00. 

Sedangkan bagian  gudang  beroperasi setiap hari dari pukul 08.00 pagi hingga 

17.00.  

 

3.4  Sistem Perusahaan 
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 Awalnya perusahaan melakukan pencatatan dengan yang di-input secara 

manual menggunakan sistem akuntansi Microsoft Office Excel, namun sekarang 

penulis memberikan kemudahan untuk perusahaan dapat menggunakan sistem 

microsoft access, karena pencatatan secara manual terdapat banyak kekurangan 

seperti penyajian laporan keuangan yang memerlukan waktu yang lama. 
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