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BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

UD. Mastek Komputer merupakan sebuah perusahaan yang

bergerak di bidang penjualan Laptop. Perusahaan ini berdiri pada tahun

1998. Perusahaan ini terletak di daerah Pajang, makamhaji, Kartasuro.

Letaknya sangat strategis karena terletak di pinggir jalan raya sehingga

pengiriman dari supplier mudah untuk mencapainya.

Pada awalnya Bapak Sutarto, sebagai pemilik perusahaan memulai

usahanya dengan keliling sendiri untuk mencari customer. Namun seiring

berjalannya waktu UD. MASTEK KOMPUTER berkembamg dan mulai

memperkerjakan karyawan, di antaranya ditempatkan sebagai bagian

gudang, bagian penjualan, bagian pembelian dan administrasi. Sampai saat

ini UD. Mastek Komputer mempunyai karyawan sebanyak 18 orang.

Daerah yang menjadi sasaran untuk pemasaran antara lain di

Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Karanganyar,

Ngawi dan juga Jogya. Sistem kerja perusahaan ini yaitu bagian penjualan

melayani customer yang datang kemudian melakukan transaksi penjualan

yang diproses saat itu juga. Sedangkan transaksi pembelian dilakukan

berdasarkan stok barang yang tersedia digudang yang dilaporkan oleh

bagian gudang kepada bagian pembelian. Order barang oleh bagian

pembelian dilakukan saat itu juga kepada supplier. Hari berikutnya barang

yang dipesan dikirim ke Toko. Jika terjadi retur penjualan barang tidak
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mempengaruhi stok gudang karena barang retur akan dikembalikan kepada

supplier langsung.

Dengan kepercayaan dari customer dan juga kesetiaan dari

karyawannya, hingga sekarang UD. Mastek Komputer bisa bertahan dalam

bisnisnya dengan saingan yang cukup ketat.

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sejalan dengan perkembangan dan kemanjuan yang dilakukan UD.

Mastek Komputer, maka kebutuhan terhadap proses manajemen sangat

diperlukan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi yang sesuai

bentuk dan kebutuhan perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan menunjukkan kerangka dan

susunan perwujudan manajemen dalam suatu perusahaan guna mencapai

pembagian tenaga yang efisien dan terkoordinasi di antara karyawan.

Organisasi sebagai sekumpulan orang yang bekerja sama dalam suatu

aktivitas yang mempunyai suatu tujuan yang ingin diraih. Oleh karena itu

penyusunan organisasi harus menggunakan perancangan struktur

organisasi sebagai salah aspek dan alat manajemen untuk mencapai tujuan

tersebut.

BAGAN STRUKTUR

Gambar 1. Struktur Organisasi UD. Mastek Komputer

Pimpinan

Administrasi Gudang Penjualan Pembelian
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a. Pimpinan

Bertugas mengawasi jalannya kegiatan dalam perusahaan dan juga

mempunyai wewenang penuh untuk membuat keputusan penting bagi

perusahaan serta melihat laporan-laporan hasil pengolahan data barang

masuk/ keluar.

b. Administrasi

Bertugas mencatat segala transaksi yang terjadi dalam perusahaan

yang berhubungan dengan masalah  keuangan perusahaan, uang yang

masuk dan uang keluar, pembayaran gaji karyawan dan segala sesuatu

yang menyangkut keuangan perusahaan.

c. Gudang

Bertugas mencatat dan mengawasi semua transaksi keluar

masuknya barang di gudang dan pengadaan persediaan barang dagangan

di gudang.

d. Penjualan

Bertugas menginput data customer, transaksi penjualan, laporan data

customer, laporan penjualan, dan laporan persediaan barang.

e. Pembelian

Bertugas menginput data input data supplier, transaksi pembelian,

transaksi, laporan data supplier, laporan penjualan, dan laporan persediaan

barang.
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3.3 Aturan Bisnis

Dalam hal ini UD. Mastek Komputer bergerak dibidang penjualan

elektronik yaitu Laptop dan perlengkapanya, untuk setiap kegiatannya itu

maka pimpinan dan setiap karyawan harus mampu bekerja sama dengan

baik agar kinerja perusahaan semakin maju dan melayani customer dengan

sebaik-baiknya. Setiap karyawan harus mampu melakukan pekerjaannya

dan bertanggungjawab pada perusahaan.

Peraturan harga jual diambil n % dari harga pokok, hal ini

dimaksudkan untuk mendapatkan laba untuk setiap penjualan barang,  hal

ini akan berpengaruh pada perhitungan laba rugi sedangkan di kartu

persediaan tetap menampilkan harga rata-rata bergerak tanpa dikalikan

dengan laba n % untuk harga setiap barang.

3.4 Studi Kasus

Berikut contoh perhitungan persediaan barang dagangan dengan

Metode Rata-Rata Bergerak pada UD. Mastek Komputer selama bulan

Oktober 2011, jenis barang ini adalah Laptop Toshiba:

1. Tanggal 1 Oktober Stok Laptop Toshiba yang ada 5 unit dengan

harga per unit Rp 7.250.000-.

2. Tanggal 4 Oktober terjadi penambahan barang sebanyak 5 unit

dengan harga per unit Rp 7.325.000,-.

3. Tanggal 7 Oktober terjadi penjualan barang sebanyak 6 unit

dengan harga per unit Rp 7.500.000,-.
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4. Tanggal 10 Oktober terjadi penambahan barang sebanyak 12 unit

dengan harga per unit Rp 7.300.000,-.

5. Tanggal 13 Oktober terjadi penjualan barang sebanyak 5 unit

dengan harga per unit Rp 7.450.000,-.

6. Tanggal 16 Oktober terjadi penjualan barang sebanyak 7 unit

dengan harga per unit Rp 7.500.000,-.

7. Tanggal 19 Oktober terjadi penambahan barang sebanyak 8 unit

dengan harga per unit Rp 7.550.000,-.

8. Tanggal 23 Oktober terjadi penjualan barang sebanyak 4 unit

dengan harga per unit Rp 7.500.000,-.

9. Tanggal 26 Oktober terjadi penjualan barang sebanyak 5 unit

dengan harga per unit Rp 7.300.000,-.

10. Tanggal 29 Oktober terjadi penambahan barang sebanyak 7 unit

dengan harga per unit Rp 7.450.000,-.

11. Tanggal 31 Oktober terjadi penjualan barang sebanyak 3 unit

dengan harga per unit Rp 7.850.000,-.
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Untuk perhitungan dapat dilihat dalam kartu persediaan di bawah ini:

UD. MASTEK KOMPUTER

Pajang, Makam haji, Kartasuro

Telp. (0271) 723251

Kode Barang : SP000SG

Nama Barang : Laptop Toshiba

Satuan : Unit

Tgl
Pembelian Penjualan Saldo

Unit
Harga Jumlah Unit Harga Jumlah Unit Harga Jumlah
/unit (Rp) /unit (Rp) /unit (Rp)

O
 K

 T O
 B E R

  2 0 1 1

1 5 7.250.000 36.250.000
4 5 7.325.000 36.625.000 10 7.287.500 72.875.000
7 6 7.287.500 43.725.000 4 7.287.500 29.150.000

10 12 7.300.000 87.600.000 16 7.296.875 116.750.000
13 5 7.296.875 36.484.375 11 7.296.875 80.265.625
16 7 7.296.875 51.078.125 4 7.296.875 29.187.500
19 8 7.550.000 60.400.000 12 7.465.625 89.587.500
23 4 7.465.625 29.862.500 8 7.465.625 59.725.000
26 5 7.465.625 37.328.125 3 7.465.625 22.396.875
29 7 7.450.000 52.150.000 10 7.454.688 74.546.875
31 3 7.454.688 22.364.063 7 7.454.688 52.182.812,5

Jumlah 32 29.625.000 236.775.000 30 36.812.500 198.478.125 7 7.454.688 52.182.812,5

Dari kartu persediaan tersebut dapat dilihat bahwa pada tanggal 4

Oktober harga  rata-rata yang baru Rp 7.287.500,- yang diperoleh dengan

jalan membagi jumlah harga pokok ( persediaan awal dan pembelian

tanggal 4 Oktober ) dengan jumlah kuantitasnya ( Rp 72.875.000,- : 10 ).

Pada tanggal 7 Oktober saldo perusahaan yang ada berjumlah Rp

29.150.000,- yang diperoleh dengan mengurangkan saldo sebelum terjadi
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penjualan dengan harga pokok rata-rata dari barang yang dijual pada

tanggal 4 Oktober ( Rp 72.875.000,- - Rp 43.725.000,- ).

Rumus jika ada pembelian :

Rumus = (Unit 1 * Harga 1) + (Unit 2 * harga 2)

(Unit 1 + Unit 2)

Keterangan :

Unit 1 : Barang per unit awal / saldo

Unit 2 : Barang per unit tambahan / unit yang dibeli

Harga rata-rata per satuan = ( 5 * 7.250.000 ) + ( 5 * 7.325.000 )

( 5 + 5 )

= 7.287.500

Rumus jika ada penjualan :

Rumus = (Unit 1 * Harga 1) - (Unit 2 * harga 2)

(Unit 1 - Unit 2)

Keterangan :

Unit 1 : Barang per unit awal / saldo

Unit 2 : Barang per unit pengurangan / unit yang dijual

Harga rata-rata per satuan = ( 10 * 7.287.500 ) - ( 6 * 7.287.500 )

( 10 - 4 )

= 7.287.500

Perubahan-perubahan dalam harga pokok per satuan disebabkan

oleh perubahan barang dengan harga pokok rata-rata, sedangkan

pengurangan / pengeluaran barang tidak akan mempengaruhi harga stok
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barang dan untuk nilai persediaan akhir dengan metode rata-rata bergerak

adalah :

7 unit x @ Rp 7.454.687,5= Rp 52.182.812,5

Perhitungan harga jualnya berasal dari pokok rata-rata persatuan:

Tanggal 7 Oktober 6 unit x @ Rp 7.500.000     = Rp   45.000.000

Tanggal 13 Oktober 5 unit x @ Rp 7.450.000   = Rp   37.250.000

Tanggal 16 Oktober 7 unit x @ Rp 7.500.000   = Rp   52.500.000

Tanggal 23 Oktober 4 unit x @ Rp 7.500.000   = Rp   30.000.000

Tanggal 26 Oktober 5 unit x @ Rp 7.300.000   = Rp   36.500.000

Tanggal 31 Oktober 3 unit x @ Rp 7.850.000   = Rp   23.550.000    +

Rp 224.800.000

Dari data tersebut dapat diperoleh data sebagai berikut :

Total Penjualan Rp 224.800.000

Persediaan awal Rp   36.250.000

Pembelian Rp 236.775.000

Persediaan akhir Rp 52.182.812.5


