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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

 Dian laundry ialah UMKM yang beroperasi dalam bidang jasa yang 

menyediakan jasa pencucian pakaian, boneka, kain, dan lainnya. Dian laundry 

berdiri sejak tahun  2010 dan berdomisili di perumahan Mutiara Tiban blok A 

nomor 10 mulai beroperasi dari jam 08.30 sampai dengan jam 21.30 setiap harinya. 

3.2 Struktur Organisasi  

  Memiliki struktur organisasi yang baik dapat memicu berjalannya suatu 

entitas dengan efektif dan efisien. Susunan hubungan antara bagian satu dengan 

lainnya dalam suatu instansi ataupun organisasi agar tercapainya tujuan 

tertentumerupakan pengertian dari struktur organisasi. Struktur organisasi yang 

dimiliki oleh Dian laundry sangatlah sederhana, berikut struktur organisasi Dian 

laundry: 

 

 

 

 

Gambar 3 struktur organisasi Dian laundry. 

Berikut penjelasan mengenai kewajiban serta tugas dari masing-masing peranan 

dalam UMKM Dian laundry, yaitu: 
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1. Pemilik  

 Pemilik Dian laundry sangat berperan penting dalam UMKM ini 

karena sebagai pemilik bertanggung jawab penuh atas keputusan serta 

resiko-resiko yang akan diputuskan juga memantau karyawan agar 

pengendalian internal pada UMKM tetap berjalan. 

2. Karyawan 

 Menjalankan tugasnya dengan bagian yang telah diatur seperti 

mencuci, menjemur, dan menyeterika pakaian. 

3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

1. Penerimaan Kas 

 Dian laundry menerima pemasukan dari jasa penyucian oleh Dian 

laundry. Lokasi utama Dian laundry berada di harbourbay yang dimana 

Setelah pakaian kotor pelanggan dicuci bersih dan sudah diterima maka 

barulah Dian laundry menerima pembayaran atas jasanya. 

2. Pengeluaran Kas 

 Berikut adalah beberapa pengeluaran rutin yang harus dilakukan 

oleh Dian laundry: 

1. Pengeluaran kas untuk deterjen 

2. Softener/pewangi 

3. Gaji karyawan 

4. Utilitas 

5. Biaya-biaya untuk kepentingan lain-lain. 
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3.4  Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Semasa Dian laundry beroperasi, pengusaha belum pernah menjalankan 

sistem akuntansi yang tepat dan semua transaksi dicatat baik itu pencatatan maupun 

pengeluarannya dalam buku kas masuk. Buku tulis kecil digunakan untuk mencatat 

pelanggan yang belum membayar atas jasa cucinya. 

Pencatatan secara manual ini tentunya tidak akan terus-menerus digunakan oleh 

UMKM ini, tentunya pemilik ingin mengetahui kondisi dari keuangan usahanya. 

Dalam hal ini maka pencatatan yang dicatat harus sinkron dengan standar akuntansi 

yang ada seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.  

Keputusan dapat diputuskan dengan baik oleh pemilik  karena sudah memiliki 

sistem informasi keuangan untuk UMKMnya. 
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