
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Ndut Carwash sudah beroperasi sejak tahun 2015. Ndut Carwash berlokasi 

di Tiban Palem Blok A 3 No. 15, RW 08 RT 01, Kelurahan Tiban Indah, Sekupang, 

Kota Batam. Ndut Carwash merupakan UMKM yang beroperasi dibidang jasa. 

Beroperasi dari hari Senin sampai hari Minggu mulai dari jam 08.00 – 18.00. Ndut 

Carwash menyediakan layanan jasa cuci seperti cuci body mobil dan sepeda motor 

dan memiliki fasitiltas seperti tempat menunggu yang juga menjual minuman untuk 

pelanggan yang menunggu kendaraannya selesai dicuci. Dalam tempat menunggu 

ini juga disediakan TV agar tidak bosan dan juga koran. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Ndut Carwash, Sumber: Data diolah (2018) 
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1. Pemilik usaha 

Bapak Tulus merupaka pemilik usaha yang mempunyai tanggung 

jawab dalam pengambilan keputusan di Ndut carwash. Pemilik usaha juga 

yang mengelola persediaan dalam Ndut Carwash. 

2. Leader karyawan 

Bertugas memastikan hasil akhir cucian yang bersih dan kendaraan 

diserahkan dengan kondisi memuaskan, membantu memonitori karyawan 

lain dan membantu karyawan lain jika sedang ramai pelanggan, menerima 

uang cucian dan membuat laporan hasil pencucian harian. 

3. Karyawan 1 dan 2 

Bertugas mencuci bagian body dan ban mobil dan motor, 

bertanggung jawab dalam hal mensikat ataupun menggosok body agar tidak 

lecet karena kerikil ataupun pasir yang menempel dikain agar cat tidak 

rusak. 

4. Karyawan 3 dan 4 

Bertugas mengelap mobil dan motor yang sudah selesai dicuci, 

bertanggung jawab dalam memastikan hasil cucian tidak ada yang terlewat, 

memastikan kain yang digunakan bersih, memastikan terpasangnya alas 

kaki cuci mobil setelah selesai dibersihkan. 
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3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Kegiatan yang dilakukan di Ndut Carwash adalah mencuci kendaraan, baik 

mobil atau sepeda motor. Operasional dimulai pukul 08.00 – 18.00. 

Jadwal operasi Ndut Carwash dari Senin sampai Minggu, adalah sebagai berikut: 

 

Jam Operasional Ndut Carwash (Senin – Minggu) 

Hari Jam Operasional 

Senin – Jumat 08.00 – 18.00 

Sabtu - Minggu 08.00 – 18.00 (Tentative) 

Tabel 1 Jadwal Operasional Ndut Carwash, sumber: Data diolah (2018) 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Ndut Carwash sudah berdiri sejak tahun 2016, dalam dua tahun belakangan 

Ndut Carwash belum memiliki sistem pencatatan yang efektif, hanya menggunakan 

metode perkiraan oleh pemilik. Pemilik usaha akan melakukan pembelian barang 

jika persediaan sudah habis atau menipis. Oleh karena itu, penulis menyarankan 

pemilik usaha untuk menggunakan sistem pencatatan dengan menggunakan kartu 

persediaan (stock card) agar dapat meminimalisir kesalahan dan kelalaian dan juga 

memaksimalkan pendapatan. 
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