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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

UMKM yang menjalankan bisnis di bidang jasa bagian pencucian atas 

semua linen dan guest laundry yaitu Cia Cia Laundry. Cia Cia Laundry berdiri 

sejak 2017 pada bulan Juni oleh Ibu Yulianty. Cia Cia Laundry berlokasi di 

Komplek Anggrek Permai Blok M No. 02, Kota Batam, Kepulauan Riau. Cia Cia 

Laundry beroperasional dari hari Senin hingga Minggu. Cia Cia Laundry 

membagikan 2 bagian jam operasional :  

- Jam 10.00 – 20.00 jika berat pencucian melebihi maksimal dari toko 

Laundry tersebut. 

- Jam 13.00 – 18.00 jika berat pencuciannya tidak melebihi maksimal dari 

toko Laundry tersebut. 

Cia Cia Laundry membagikan 2 bagian jam operasional supaya 

karyawan yang bekerja di tempat tersebut dapat beristirahat dengan maksimal. Cia 

Cia Laundry memiliki 3 orang karyawan untuk menjalankan kegiatan 

operasionalnya. Pencucian di tempat Laundry bisa dihubungi melalui telpon untuk 

penjemputan pencuciannya, tempat Laundry tersebut hanya melayani jasa dari 

hotel sehingga tidak ada pelanggan rumahan (House Laundry). 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi adalah suatu penyusunan dan keterkaitan antar tiap 

bagian serta posisi yang telah diatur dalam perusahaan dalam mengoperasikan 

aktivitas operasional untuk pencapaian target yang diharapkan. Strukur 

perusahaan Cia Cia Laundry terbagi atas pengelola dengan tiga pekerja. Ketiga 

orang pekerja tersebut mempunyai tugas masing-masing yang telah diterapkan 
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oleh pemilik. Di bawah ini merupakan tugas dari posisi struktur perusahaan 

tersebut: 

1. Pemilik 

Pemilik akan bertanggung jawab atas segala aktivitas operasional 

perusahaan, mengawasi atau mengkontrol pekerja yang bertanggung jawab atas 

pekerjaannya, penentuan kebijakan atau keputusan untuk pencapaian tujuan 

kedepannya, pengecekan pengeluaran kas dan penerimaan kas maupun piutang, 

dan melakukan semua pembayaran yang berkaitan dengan usahanya. 

2. Karyawan (Bagian Pengantaran/Penjemputan Barang/Pakaian) 

Karyawan bagian pengantaran/penjemputan barang bertugas dalam setiap 

adanya penerimaa barang/pakaian kotor dari hotel ataupun dari pelanggan. 

Adapun tugas lainnya yaitu menerima barang/pakaian kotor serta menimbangnya, 

sehingga melakukan pencatatan berat pesanan di nota. 

3. Karyawan (Bagian Staff) 

Karyawan menjalankan tugasnya dengan mencuci pakaian, menyetrika, 

dan merapikan pakaian, serta melakukan pengemasan atas barang yang sama. 

Pencucian pakaian dan setrika dilakukan sesuai penomoran yang tercatat di nota 

supaya tidak terjadi kesalahan. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Cia Cia Laundry beroperasional selama dua periode, berjalan setiap 

senin hingga minggu dengan dua bagian jam operasional. Kegiatan yang 

dilaksanakan setiap hari yaitu karyawan bagian pengantaran/penjemputan pakaian 

kotor, serta menimbang berat pakaian kemudian dituliskan pada nota pesanan. 

Sedangkan karyawan bagian staff yaitu bertanggung jawab atas pencucian dan 
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setrika pakaian tersebut. Pemilik Cia Cia Laundry akan mengendalikan dan 

melakukan transaksi adanya pembelian perlengkapan laundry dan pendapatan 

jasa, serta adanya pengecekan pesanan yang masuk.  

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Cia Cia Laundry hingga sekarang masih melakukan penginputan 

transaksi secara manual dengan basis Miscrosoft Excel. Sistem ini dimanfaatkan 

untuk pencatatan pendapatan jasa, sedangkan pembelian perlengkapan laundry 

hanya dilakukan dengan melalui nota  pembelian yang ada sebagai bukti 

pembelian. Cia Cia Laundry selama ini tidak mempunyai laporan keuangan yang 

efisien dan efektif. Laundry tersebut juga tidak mempunyai daftar asset tetap, 

penyusutan, penerimaan kas ataupun piutang, dan pembayaran hutang.   
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