
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

 

3.1 Indentitas Perusahaan 

Bagus Laundry adalah perusahaan UKM berbasis jasa yang bergerak di 

bidang laundry service, Bagus Laundry beralamat di Taman Kartini Raya 2 Blok 

A No 7 Sungai Harapan,yang didirikan oleh bapak Bagus Setyawan dan mulai 

beroperasi sejak tahun 2015 hingga sekarang. 

Dengan banyaknya perusahaan jasa laundry yang berkembang di Batam 

dan semakin ketatnya persaingan, maka tidak membuat Bagus Laundry 

merongrong niatnya untuk terus berbisnis, karena yang terpenting dalam bisnis 

adalah mewujudkan kepercayaan pelanggan. Bagus Laundry percaya bisa 

bersaing dengan perusahaan jasa yang bergerak di bidang yang sama, bisnis jasa 

yang sedang dilakukan adalah layanan laundry kiloan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Merupakan suatu susunan kerangka departemen perusahaan yang 

menghubungkan antar departemen perusahaan tersebut. Tampilan struktur 

organisasi dapat dilihat di lampiran 3 daftar gambar 1. 

Inilah tugas dan wewenang beberapa departemen di Bagus Laundry. 

1. Pemilik menerima laporan bulanan dari administrasi, mengawasi 

karyawan. 

2. Divisi Administrasi (Kasir) yang bertugas menerima pakaian dari 

pelanggan yang ingin dicuci atau disetrika, menimbang-nimbang pakaian 

dan membuat catatan pembayaran jika pelanggan melakukan pembayaran 
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di tempat kemudian memo tersebut dicap "dibayar" tapi jika pelanggan 

tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu, bisa dilakukan pada saat 

mencuci dan menentukan prosedur untuk menentukan dan menghitung 

bahan baku, mencatat pendapatan, pengeluaran, dan membuat neraca dan 

laporan laba rugi perusahaan. 

3. Bagian Operasional yang telah selesai dicuci sesuai dengan nomor 

voucher yang dilampirkan pada bagian kasir sebelumnya, berguna untuk 

mencegah kesalahan dalam mengemas pakaian. 

 

3.3 Flowchart 

Gambar yang menunjukkan beberapa urutan dan terhubung antara proses 

dan perintahnya. Mengingat flowchart, urutan proses aktivitas menjadi lebih jelas. 

Tampilan flowchart bisa dilihat pada lampiran daftar gambar 2. 

 

3.4 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas utama dari perusahaan pada kegiatan jam operasional Bagus 

Laundry setiap hari dimulai pukul 08.00 WIB s/d pukul 17.00 WIB. Kegiatan 

kegiatan Bagus Laundry adalah kasir yang menyambut pelanggan yang ingin 

mencuci pakaian, lalu kasir mulai menimbang pakaian yang akan dicuci oleh 

pelanggan, kemudian melakukan pembayaran faktur sesuai dengan berat cucian x 

Rp 7.000, - / kg jika mencuci kiloan, tapi kalau tipe laundry yang lain maka tarif 

charge ditentukan berdasarkan harga peritem yang dimiliki oleh Bagus Laundry.  
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3.5 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Sistem yang digunakan oleh Bagus Laundry untuk mendukung operasi 

laundrynya masih kurang efektif dan efisien. Laporan keuangan yang digunakan 

masih tercatat secara manual. Selain itu, Bagus Laundry  tidak memiliki sistem 

pengendalian persediaan baik secara manual maupun terkomputerisasi. Perbaikan 

sistem akuntansi sistem akuntansi, serta pelaporan laporan keuangan laundry. 

Laundry harus ditangani dengan baik dan benar dalam kerja praktek ini. Sistem 

pengendalian yang baik dan pencatatan yang rinci, lengkap namun mudah diakses, 

serta pelaporan aktual laporan keuangan menghasilkan informasi yang lebih 

akurat untuk keputusan yang diambil oleh pemilik bisnis dan tidak memakan 

banyak waktu. 
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