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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas perusahaan 

Papa Laundry mulai bergerak pertama kali pada tanggal 27 Maret 2011 

oleh Bapak Darmawan. Usaha yang beroperasi dalam bidang jasa ini menerima 

pakaian-pakaian berbagai jenis cucian untuk dicuci serta seterika pakaian atau 

kain dan sebagainya. Papa Laundry beralamat di Taman Nagoya Indah Blok A4 

No 2A, Kota Batam. Saat ini Papa Laundry memiliki beberapa karyawan yang 

bertugas untuk melayani pelanggan yang ingin mencuci pakaian-pakaian ataupun 

bed cover, Pelanggan dapat menggunakan jasa Papa Laundry dengan 

mengunjungi langsung. Papa Laundry buka pada hari Senin sampai Minggu dari 

jam 08.00 pagi sampai dengan jam 20.00 malam. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Robbins dan Coulter (2007) mendeskripsikan struktur organisasi sebagai 

penggambaran kerangka kerja organisasi yang memiliki peran pekerjaan yang 

dibagi-bagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Struktur organisasi perusahaan 

dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang 

berkompeten sesuai dengan bidang dan keahliannya. 

Struktur organisasi mekanistik merupakan bidang struktur yang bersifat 

preskriptif dan formalisasi yang tinggi serta memiliki sebuah jaringan informasi 

yang terbatas. Sedangkan struktur organisasi organik merupakan bidang struktur 

yang bersifat sangat adaptif dan fleksibel, juga memiliki pekerjaan terspesialisasi, 
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namun pekerjaan tersebut tidak terstandardisasi dan bisa berubah sesuai 

kebutuhan (Robbins, 2006). 

Struktur Organisasi Papa Laundry dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur Organisasi Papa Laundry, Sumber: Data yang diolah, (2018) 

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab pemilik sekaligus para 

karyawan Papa Laundry, yaitu: 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik usaha bertanggung jawab mengurus segala keperluan yang 

berhubungan dengan semua operasional laundry. Menyusun, mengatur 

dan mengontrol semua pekerjaan dari setiap bagian-bagian perusahaan 

agar operasional perusahaan dapat berjalan lancar.  

2. Kasir 

Kasir bertanggung jawab untuk menerima pakaian yang akan dicuci, 

menimbang dan membuat nota pembayaran. Selain itu kasir juga bertugas 

untuk membayar pengeluaran kas sesuai dengan struk atau nota pembelian 

yang diterima dan menerima kritik serta saran dari konsumen. 
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3. Keuangan 

Keuangan bertanggung jawab untuk mengecek dan menginput penerimaan 

kas, pengeluaran kas, dan penjualan per hari kedalam sistem. Dan 

membuat neraca dan laporan keuangan yang dibutuhkan sebagai informasi 

keuangan untuk pengambilan keputusan setiap bulan. 

4. Operasional 

Operasional bertanggung jawab untuk mencuci, menyetrika, dan 

mengecek kondisi pakaian serta merapikan pakaian tersebut sesuai dengan 

nomor nota dan jumlah pakaian agar pakaian tersebut siap diambil oleh 

pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Papa Laudry menjual jasanya sesuai dengan produk yang ditawarkan 

adalah jasa cuci pakaian, bed cover, selimut, kain, serta seterika pakaian. Aktivitas 

kegiatan operasional pada Papa laundry yang terjadi dalam sehari-hari yaitu 

pelanggan berkunjung ke laundry dan meminta karyawan untuk memberikan jasa 

sesuai dengan keinginan pelanggan. Contohnya seperti meminta untuk mencuci 

pakaian-pakaiannya serta menyeterika pakaian tersebut. Sebelum mencuci 

pakaian, karyawan akan menghitung pakaian yang akan dicuci, dan menimbang 

berat pakaian dengan akurat, mencatat jumlah berat pakaian, harga serta atas nama 

siapakah pelanggan tersebut. 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh Papa Laundry adalah 

dengan menggunakan buku untuk mencatat nota penjualan setiap harinya. 

Pencatatan tersebut dilakukan oleh kasir. Bagian keuangan mencocokkan catatan 

penjualan setiap harinya dengan buku penjualan dari kasir. Buku penjualan 

tersebut tidak efisien dan akurat. Dan pembuatan laporannya masih mengandalkan 

sistem manual, hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam menyajikan laporan.   
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