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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1  Identitas Usaha 

 Monas Laundry merupakan perusahaan yang didirikan oleh Pardomuan 

Sitompul selaku pemilik tunggal pada tanggal 06 Oktober 2014. Usaha ini 

bergerak di bidang jasa, yaitu jasa pencucian pakaian. Usaha ini berlokasi di 

Komplek Kartini II Batam. Monas Laundry beroperasional dari hari Senin sampai 

dengan Minggu. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

 Struktur organisasi usaha adalah satu susunan dari suatu kumpulan aktivitas 

dalam organisasi yang menjelaskan tentang bagian tersebut menurut Robbins dan 

Coulter (2007). Pihak yang terlibat dalam usaha ini adalah Bapak Pardomuan 

Sitompul sebagai pemilik dan pengelola. Tugas dan tanggung jawab dari pemilik, 

pengurus, dan karyawan dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pemilik (pemilik usaha) 

a. Bertugas untuk memimpin dan mengawasi kegiatan operasional usaha. 

b. Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang terjadi didalam 

perusahaan. 

2. Pengurus 

a. Mengontrol kinerja karyawan. 

b. Melakukan transaksi pemesanan dan pembelian barang. 

c. Mengontrol kas perusahaan. 
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d. Mengkalkulasi material yang digunakan 

3. Pekerja (2 orang) 

a. Ella  

Menangani semua tugas (cuci, jemur, gosok, menerima barang, 

pengembalian barang). 

b. Lubis   

Cuci, jemur, dan gosok.  

Berikut adalah struktur organisasi Monas Laundry : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi, sumber: Data diolah 2019 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Monas Laundry adalah usaha yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa 

pencucian pakaian, yang menggunakan transaksi penjualan secara tunai. Kegiatan 

pembelian terhadap persediaan usaha yang dilakukan dengan dua cara yakni 

PARDOMUAN 

SITOMPUL 

PEMILIK 

LISDUR TAMBA 

PENGURUS 

 

LUBIS 

PEKERJA 

ELLA 

PEKERJA 

K 

Greaty Eudora Hutapea. Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Monas Laundry, 2019. 
UIB Repository©2019



14 
 

 
 

Universitas Internasional Batam 

 

pemesanan barang yang diantar oleh pemasok atau pembelian secara langsung 

oleh pemilik usaha di tempat pemasok.  

 

3.4 Sistem Usaha 

Monas Laundry melakukan pencatatan transaksi pembelian dan pendapatan 

usaha dengan cara manual. Transaksi hanya dicatat kedalam kwitansi dengan 

kemampuan seadanya. Oleh karena itu, pemilik usaha tidak bisa mengetahui besar 

laba atau rugi dari kegiatan bisnis. 
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