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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

A. Identitas Perusahaan 

 

Perfect Shoes Care adalah Perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa yang membersihkan sepatu secara profesional terhadap 

sepatu yang sudah tidak layak dilihat, dipakai atau kotor. Bukan hanya 

sepatu tetapi dompet, tas, topi, koper dan lainnya yang sudah kotor 

ataupun ternodai dapat memakai jasa yang disediakan oleh Perfect Shoes 

Care. Perfect Shoes Care berdiri pada tanggal 27 Januari 2019 tepatnya 

pada awal tahun ini yang beralamat di Ruko Greenland Blok K Nomor 

01, di belakang Morning Bakery Greenland, Batam. Commanditaire 

Vennootschap atau Persekutuan Komanditer merupakan suatu badan 

usaha yang bukan berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas tetapi 

tetap diakui sebagai badan usaha di Indonesia, biasanya dipakai oleh 

pelaku usaha yang ingin membangun bisnis usaha kecil hingga 

menengah dan didirikan paling sedikit oleh dua orang atau lebih, modal 

usaha tidak disebutkan dan tidak perlu ijin dari Menteri. Berdirinya 

Perfect Shoes Care didasari dengan beberapa alasan yang mendukung 

seperti yang kita ketahui banyak dikalangan masyarakat jaman sekarang 

cendurung memiliki kepribadian yang malas dalam mencuci sepatunya 

sendiri, selain itu juga ketika mencuci sneakers atau sepatu kesayangan 

yang harganya tidak murah akan menimbulkan kebingungan dan rasa 

takut dalam pencucian yang dilakukan secara mandiri sehingga bisa 

mengakibatkan kerusakan atau tidak awet bahkan pergantian warna 

produk yang dicuci akibat efek sabun pembersih yang dipakai. Jadi,  

Perfect Shoes Care hadir dengan menyediakan solusi terhadap masalah-

masalah yang dihadapi oleh masyarakat kini. 

 

Selain bergerak dalam bidang jasa membersihkan sepatu Perfect 

Shoes Care juga menawarkan produk pembersih sepatu dengan nama 

Anggia Silfia. Perancangan Perjanjian Kerjasama antara Perfect Shoes Care dengan Endorser. 
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Shoe Cleaner yang merupakan sabun pencuci sepatu dengan bahan 

biogradable yang aman dan sangat efektif dalam membersihkan noda dan 

kotoran pada sepatu. Shoe Cleaner adalah solusi untuk orang-orang yang 

kebingungan dan takut untuk melakukan pencucian sepatunya sendiri 

karena bisa mengakibatkan kerusakan atau tidak awet bahkan pergantian 

warna pada produk yang dicuci akibat efek sabun pembersih yang 

dipakai. 

 

B. Struktur Organisasi Perusahaan 

 

Dalam suatu perusahaan harus memiliki struktur organisasi agar 

pekerjaan menjadi lebih tertata dan lebih jelas bagian apa yang 

dikerjakan dengan kata lain struktur merupakan kerangka kerja yang 

diperlukan oleh perusahaan, Sedangkan organisasi adalah suatu bentuk 

perserikatan yang melakukan aktivitas kerja sama untuk mencapai tujuan 

bersama. Berikut struktur organisasi Perfect Shoes Care: 

             
Gambar 3.1  Struktur organisasi Perfect Shoes Care 

 

Setiap perusahaan membagi jabatan kepada anggotanya, oleh 

karena itu masing-masing orang memiliki tugas dan tanggung jawabnya, 

berikut struktur organisasi yang ada di dalam Perfect Shoes Care: 

 

Direktur	  	  

Akunting/Finance	  

Administrasi	  

Marketing	  

Manajer	  
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a) Pemilik perusahaan 

 

1. Bertanggung jawab terhadap perusahaan secara 
keseluruhan. 

 
2. Membuat kebijakan-kebijakan perusahaan. 

 

b) Manajer 

 

1. Memimpin perusahaan dan karyawannya. 
 

2. Melakukan perencanaan, pengaturan dan evaluasi 
untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. 

 

c) Akunting 

 

1. Membuat pembukuan dan pencatatan terhadap 
pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam 
perusahaan. 
 

2. Membuat jurnal dan laporan keuangan. 
	  

3. Menginput data dan melakukan pemerikasaan terhadap 
dokumen yang berhungan dengan transaksi keuangan. 

 

d) Administrasi 

 

1. Membuat agenda perusahaan 
 
2. Menerima panggilan telepon yang masuk 

	  	  
3. Merekap data 

	  
4. Mengelola buku harian 

	  
5. Melayani pelanggan yang mengujungi perusahaan 

 

e) Marketing 

	  

1. Merencanakan strategi promosi dengan diskon, bonus 
dan sebagainya. 
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2. Memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan dalam 
perusahaan. 
 

3. Mempublikasikan kepada masyarakat melalui sosial 
media. 

	  
 

C. Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 

Kesaharian dalam perusahaan Perfect shoes care dilalui dengan 

kegiatan operasional yang dimulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan 

jam 20.00 WIB malam setiap harinya. Biasanya diawali dengan 

pembukaan toko, kemudian mulai memeriksa jadwal pengambilan 

sepatu, pencucian sepatu maupun pengembalian sepatu. Jika ada 

pelanggan yang meminta sepatunya dijemput untuk dicuci maka salah 

satu karyawan yang akan mengambil sepatu kotor dari pelanggan 

tersebut. Setelah melakukan pengambilan sepatu, maka sepatu tersebut 

akan dicuci dan bisa diambil keeseokan harinya, jangka waktu pencucian 

sepatu dan pengembalian sepatu tidak tentu karena tergantung dengan 

seberapa banyaknya pelanggan yang memasukkan sepatunya untuk 

dicuci, oleh karena itu, jika dalam satu hari ada banyak sepatu yang 

masuk untuk dicuci, maka pengembalian sepatu akan diagendakan dalam 

waktu yang sudah ditentukan oleh perusahaan seperti dua sampai tiga 

hari kemudian baru bisa melakukan pengembalian sepatu. Sebelum 

melakukan pengembalian sepatu harus dilakukan pembayaran terlebih 

dahulu diikuti dengan pengambilan sepatu oleh pelanggan tersebut. 

Selain dari pada itu, di dalam perusahaan terdapat beberapa sepatu yang 

dipajang dan dijual dengan tujuan untuk menarik mata pelanggan yang 

berkunjung seiring dengan pengembalian sepatu yang telah dicuci bersih. 

Para karyawan beristirahat secara bergantian, dimulai dari jam 12 siang 

hingga jam 1 siang, dilanjuti dengan melakukan pengecekan hasil sepatu 

yang telah dicuci, kemudian dibungkus rapi sebelum dikembalikan 

kepada pelanggan, agar pelanggan tersebut puas dengan pelayanan yang 

diberikan oleh perusahaan dan akan kembali membawa sepatunya untuk 
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dibersihkan. Tidak hanya sepatu, perusahaan juga menyediakan jasa 

pelayanan pencucian terhadap sandal, topi, tas dan koper yang sudah 

menguning dan kusam. Perusahaan juga menjual produk berupa sabun 

pencuci sepatu dengan tidak merusak bahan dasar pada sepatu tersebut 

melainkan membersihkan noda sekaligus membunuh bakteri dan jamur 

sehingga sepatu terhindar dari bau tidak sedap. Diakhiri dengan 

penutupan perusahaan jika sudah jam 8 malam, kemudian dilakukan 

kembali di esok harinya. 
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Gambar 3.2 Daftar Produk dan Harga 
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Gambar 3.3 Bagian Depan Toko 
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Gambar 3.4  Bagian Teras Toko 
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Gambar 3.5 Proses Pembersihan Sepatu 
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Gambar 3.6 Proses Pembersihan Sandal 
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Gambar 3.7 Tampak akan Toko Perfect Shoes Care 

 

 

 

 

 


