
BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

 
Wash House merupakan salah satu laundry kiloan yang terletak di kota Batam, 

letaknya di Ruko Nagoya Indah Blok C1 No.5(Seberang Hotel Utama), Kota Batam. 

Usaha Wash House tergolong perusahaan baru dikarenakan usaha dibuka pada tanggal 

30 Desember 2017. Dibangun pada tahun 2017 dengan pemilik yang bernama Steven, 

Alamat Perusahaan terletak di Ruko Nagoya Indah Blok C1 No.5(Seberang Hotel 

Utama) dengan no telepon +628117089989. 

3.2 Struktur Organisasi 
 

Struktur Organisasi Perusahaan adalah suatu susunan deskripsi dalam sebuah 

organisasi. Struktur organisasi perusahaan tersebut menunjukkan bahwa adanya 

pembagian tugas dari pemilik ke karyawan-karyawan. Gambar 1 adalah struktur 

organisasi pada Wash House. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Organisasi Wash House 
 
 

Berikut adalah Tugas dan Kewajiban yang sudah ditentukan oleh Perusahaan 

tersebut, berikut uraian dari masing masing struktur: 

1. Steven (Pemilik Usaha) 
 

Bertugas dan berfungsi untuk mengorganisir seluruh kegiatan proses pencucian 

di dalam usaha tersebut. 

2. Bagian Kasir 
 

Melayani pelanggan di toko, menerima pembayaran dari pelanggan, pemberian 

nota harga serta memberitahukan tanggal pengambilan pakaian, boneka atau 

sprei yang dicuci dapat diambil oleh pelanggan. 
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3. Bagian Cuci 
 

Mencuci semua pakaian, boneka atau sprei dari pelanggan sesuai nomor 

orderan yang dicantummkan oleh kasir dan membungkus pakaian, boneka dan 

sprei yang telah siap dicuci dan menempelkan nota dengan rincian dan tanggal 

pengambilan. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional 
 

Jam pembukaan pada Wash House pada pukul 08.00 sampai jam 20.00 malam, 

dibuka setiap hari dan ditutup ketika tanggal merah atau hari libur nasional. Pemesanan 

dapat dilakukan secara langsung ditempat. Setelah itu, pelanggan dapat mengantarkan 

pakaian, boneka atau pun sprei ke Wash House laundry. Tentunya pakaian yang dicuci 

tersebut membutuhkan waktu tertentu, pencucian untuk baju membutuhkan waktu 

selama 3-4 hari, dan pencucian untuk sprei dan boneka membutuhkan waktu selama 7- 

9 hari, namun jika pakaian, boneka dan sprei tidak diambil oleh pelanggan selama 1 

bulan, maka pakaian, boneka dan sprei tersebut jika hilang bukan tanggung jawab 

karyawan Wash House Setelah pencucian selesai, pelanggan dapat mengambil pakaian 

sesuai yang ditulis tanggal oleh karyawan kapan pakaian atau sprei dan boneka tersebut 

dapat diambil di Wash House laundry. Setelah pakaian, sprei, boneka diambil oleh 

pelanggan, pelanggan perlu melunasi total biaya pencucian ataupun pelanggan dapat 

melunasi total biaya langsung ketika pelanggan berada di Wash House laundry sudah 

menerima nota. 

3.4 Sistem yang Sedang Berjalan 
 

Untuk saat ini, Wash House hanya menggunakan pemasaran dari mulut ke 

mulut dan memberikan brosur ke daerah sekitar. Dengan melakukan pemasaran seperti 

itu, dinilai kurang efektif dikarenakan perkembangan teknologi saat ini, yang dimana 

masyarakat sekarang sudah sangat akrab dengan penggunaan sosial media. Dengan 

adanya video iklan ini di implementasikan melalui sosial media ini dinilai mampu 

untuk mempromosikan Wash House menjadi lebih efektif dan efisien yang 

memperkenalkan pelayanan dan serta kualitas mencuci Wash House. Harapan akhir 

dengan mengimplementasikan video iklan ini mampu meningkatkan dan menarik 

perhatain calon pelanggan untuk mencuci di Wash House. 
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