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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

3.1 Identitas Usaha 

 Toko Cici Laundry merupakan UMKM yang beroperasi di bidang jasa 

pencucian pakaian, dengan kegiatan usaha berupa mencuci, menyetrika pakaian, 

bad cover, boneka, dan lain sebagainya. Cici Laundry didirikan sejak April 2017 

oleh Bapak Harpan Lim yang berdomisili di Taman Baloi Mas Garden Blok E No 

22, Batam. 

             Toko Cici Laundry memiliki dua orang karyawan dan beroperasi setiap 

hari Senin hingga Minggu mulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. 

Berikut merupakan prosedur jasa yang ditawarkan oleh Cici Laundry: 

1. Konsumen mengunjungi Cici Laundry.   

2. Memilih jenis jasa yang diinginkan dengan beberapa pilihan yang 

disediakan oleh Cici Laundry.  

3. Karyawan akan memberikan nota orderan dengan harga sesuai jenis jasa 

yang dipilih oleh konsumen. 

4. Memberikan salinan nota orderan sebagai bukti pembayaran lunas untuk 

pengambilan pakaian yang telah selesai. 

              Munculnya toko Cici Laundry diharapkan dapat memudahkan 

masyarakat sekitar, dalam hal jasa pencucian pakaian. Pangsa pasar yang menjadi 

sasaran yaitu, orang-orang di ruang lingkup sekitaran toko, dan masyarakat yang 

kebanyakan sibuk akan kegiatan masing-masing sehingga tidak mempunyai waktu 

luang untuk mencuci pakaian sendiri. 
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3.2 Struktur Organisasi Usaha 

 Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas kewajiban, fungsi, dan 

kedudukan dari masing-masing posisi. Struktur organisasi dalam Cici Laundry 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Struktur organisasi toko Cici Laundry, sumber: Data diolah, 2018. 

 Berikut merupakan kewajiban dan tugas dalam merealisasikan tugas 

operasional usaha untuk masing-masing posisi di dalam struktur organisasi: 

1. Pemilik usaha  

              Pemilik usaha memiliki kewajiban dalam memantau aktivitas 

operasional, serta bertanggung jawab terhadap semua transaksi 

operasional. Adapun aktivitas yang dilakukan oleh pemilik usaha yaitu, 

pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan operasional usaha yang 

dibutuhkan, memperhatikan keseimbangan pelayanan, menyiapkan nota 

orderan, dan mencatat pengeluaran kas maupun penerimaan kas dalam 

kegiatan operasional.  

2. Karyawan 

              Kewajiban karyawan yaitu memperhatikan persediaan barang, 

bertanggung jawab dalam menerima barang, memeriksa secara terperinci 

pakaian yang dibawa oleh konsumen dengan memastikan tidak ada yang 

Pemilik 

Karyawan Karyawan 
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rusak, kemudian menentukan berat pakaian, dan membuat nota orderan 

sesuai pesanan dari konsumen. Karyawan harus memastikan baju yang 

dicuci tidak tercampur dengan yang lainnya, dan menyetrika pakaian 

yang telah selesai dicuci, membungkus pakaian yang telah selesai di 

setrika dan memastikan sekali lagi bahwa pakaian yang di bungkus sudah 

sesuai dengan rincian yang ada. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

 Aktivitas kegiatan operasional usaha toko Cici Laundry yaitu, menerima 

pakaian dari konsumen, membuat nota orderan, pencucian, pengeringan, 

menyetrika pakaian yang telah dicuci bersih, mengemas pakaian yang telah selesai 

dengan rapi, dan memberikannya kepada konsumen.  

 

 

 

                 

 

 

Gambar 2  Aktivitas kegiatan operasional usaha toko Cici Laundry, sumber: Data 

diolah, 2018. 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

 Sistem pendataan yang dilakukan oleh Cici Laundry yaitu, menerapkan 

sistem pencatatan akuntansi manual dengan menggunakan penulisan tangan dan 

perhitungan nilai harga menggunakan alat bantu kalkulator. Semua transaksi 

dicatat ke dalam buku kas. Pada saat pencatatan juga tidak dilakukan 

pengelompokan pendapatan dari setiap jenis jasa yang ditawarkan sehingga tidak 

dapat mengetahui pendapatan dari transaksi yang terjadi setiap hari. Sistem 

pencatatan manual menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak akurat. 
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