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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Ninja Laundry didirikan oleh Ibu Fitri pada 21 Oktober 2017 dengan nama 

Laundry Miss Fitri yang kemudian diambil alih oleh Fernando Lin, Freddy Tan, 

Frendy Setia Budi, Supianto Lin dan diganti nama menjadi Ninja Laundry. Ninja 

Laundry beralamat di Komplek Wijaya Kusuma Blok I No.4, Batam.  

 Ninja Laundry bergerak di bidang jasa cuci kiloan, satuan dan setrika baju. 

Kegiatan pada Toko Ninja Laundry dilakukan setiap hari yaitu mulai Senin hingga 

Minggu, diawali pada jam 08.00 pagi sampai 18.00 WIB. Toko Ninja Laundry 

mempunyai dua karyawan yang membantunya dalam menjalankan kegiatan 

operasional usaha. Pemilihan tempat usaha Ninja laundry ini adalah sewa yang 

berdasarkan potensial pasar yang ada yaitu di dekat pusat perbelanjaan dan 

rumah-rumah warga dan juga melihat jumlah pesaing yang masih sedikit. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur organisasi berguna bagi perusahaan sebagai alat pengendalian yang 

memberikan dampak pada hasil kinerja karyawan, pengerjaan tugas yang efektif 

serta membantu mencapai tujuan organisasi (Katsikea, Theodosiou, Perdikis, & 

Kehagias, 2011). 
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 Berikut merupakan struktur organisasi dari Toko Ninja Laundry: 

Gambar 3 Struktur organisasi, sumber: Data diolah, 2019. 

Struktur organisasi pada toko Ninja Laundry terdiri atas pemilik, dan dua 

orang karyawan. Dua orang karyawan sebagai cleaning bertanggung jawab 

langsung kepada pemilik toko memiliki tugas untuk membersihkan pakaian 

customer dalam operasi usaha sehari-hari. 

Berikut merupakan kewajiban dan tugas setiap bagian operasional pada 

Toko Ninja Laundry: 

1. Pemilik Usaha

Pemilik usaha memiliki tanggung jawab untuk mengontrol jalannya 

kegiatan perusahaan, mengawasi perkembangan usaha dan karyawan, 

pengambilan keputusan, penanganan keluh kesah pelanggan serta 

menampung saran dari customer. Selain itu pemilik memiliki kewajiban 

dalam pengaturan tata letak fasilitas usaha serta memiliki tangung jawab 

pada seluruh transaksi yang terjadi di toko seperti perputaran keuangan 

sehari-hari pada perusahaan dan memastikan kesesuaian transaksi aktual 

terhadap laporan yang disampaikan karyawan. 
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Di dalam usaha ini para pemilik usaha juga melakukan tugas sebagai 

pick up and delivery man. Tugasnya yaitu menjemput pakaian dan 

mengantarkan pakaian yang telah siap dicuci pada customer. 

2. Karyawan Cleansing (Order Taker, Washer, Presser & Finisher) 

Tugas karyawan dalam pelayanannya pada customer diantaranya melakukan 

pencatatan permintaan pencucian dan pengambilan, melaksanakan proses 

pencucian, dan pengeringan. Petugas laundry memiliki tugas melicinkan 

pakaian & memasukkan pakaian ke dalam plastik dan mencatat penerimaan 

uang dari customer kemudian memastikan uang yang diterima dalam satu 

hari operasi dengan cara kembali menghitung uang yang diterima sebelum 

menyerahkannya pada pemilik usaha. 

 

2.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan operasional Toko Ninja Laundry telah berjalan selama 2 tahun, 

dengan rincian sebagai berikut: 

1. Hari kerja: Senin hingga Minggu (setiap hari) 

2. Jam operasional: 

• Operasional toko: Senin – Sabtu : 08.00 - 17.00 WIB 

Minggu : 08.00 - 12.00 WIB 

• Operasional pick up & Delivery      : 08.00 - 22.00 WIB.  

Proses dimulai ketika customer bertemu dengan salah satu karyawan yang 

bertugas sebagai order taker selanjutnya customer akan melakukan pemilihan jasa 

dan kemudian membayar transaksi. Tugas order taker setelahnya yaitu mencatat 

transaksi yang baru saja terjadi pada buku manual pencatatan transaksi. 
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Setelah jam operasional berakhir, karyawan akan memastikan uang yang 

diterima dalam satu hari dengan cara menghitung kembali uang yang diterima 

kemudian menyerahkannya pada pemilik usaha. Seluruh bentuk pembayaran 

diperoleh dalam bentuk tunai oleh Ninja Laundry. Pembayaran dapat dilakukan 

sebelum ataupun sesudah pakaian selesai dicuci. Metode pembayaran yang dipilih 

akan dibedakan dengan warna nota. Penerimaan uang dari customer akan 

dimasukkan kembali ke saldo bank demi kebutuhan operasional usaha.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

 Sistem pencatatan toko Ninja Laundry yang ada sekarang dengan 

mengunakan sistem pencatatan manual tradisional. Pencatatan dilakukan setiap 

ada transaksi ke buku yang disediakan pemilik. Pemilik kerap kali dipertemukan 

dengan kejadian selisih uang pada pencatatan dan uang ditangan, laba rugi setiap 

periode pun tidak diketahui secara pasti.  

 Sistem yang berjalan hingga saat ini adalah ketika datangnya konsumen 

yang ingin mencuci pakaiannya, karyawan akan memberikan nota putih bila 

customer membayar uang terlebih dahulu sebelum pakaian selesai dicuci, dan 

memberikan nota berwarna pink bila customer tidak membayar terlebih dahulu 

dan akan memberikan nota putih saat pakaian selesai dicuci. Nota kuning 

dijadikan sebagai arsip.  

 Saat penulis melakukan survey, Toko Ninja Laundry ini masih 

menggunakan nota 3 PLY biasa yang tidak ada nomor urutnya. Hal ini dapat 

memperbesar kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan karyawan 
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karena pemilik tidak memiliki alat kontrol untuk memastikan semua transaksi 

tercatat dan sesuai dengan laporan yang dibuat.  

 

3.5 Siklus operasional  

Siklus operasional dibagian ini akan menjelaskan tahapan dalam pelayanan 

jasa laundry agar terselesaikan jasa yang dibayar customer. Proses ini biasanya 

akan berbentuk skema arah atau alur dari diagram dilengkapi dengan keterangan 

aktivitas. 

Gambar 4 prosedur penanganan pakaian, sumber: Data diolah, 2019. 

 

A. Penerimaan Pelanggan 

Dilakukan oleh bagian order taker 

1. Penerimaan pakaian kotor oleh order taker.  

2. Order taker diwajibkan untuk bertanya pada customer tentang kondisi 

pakaian yang akan dicuci seperti pakaian yang warnanya bisa luntur, 

ataupun apakah ada permintaan khusus dari customer mengenai 

pakaian yang akan dicuci hal ini dilakukan agar karyawan dapat 

menghinddari kesalahan yang dapat berakibat fatal. 
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3. Customer dipersilahkan duduk ditempat yang tersedia saat menunggu 

pakaian kotornya ditimbang dan dituliskan notanya.  

4. Penimbangan pakaian kotor dan penghitungan unit pakaian.  

5. Pembuatan nota yang berisi nama dan nomor telepon customer agar 

dapat dihubungi apabila pakaian yang dicuci telah selesai, serta diisi 

dengan informasi jasa yang diberikan seperti berat pakaian kotor yang 

akan dicuci, jenis jasa cuci atau setrika maupun cuci dan setrika 

diakhiri dengan pencatatan harga jasa yang dikenakan serta 

permintaan khusus atau perhatian khusus pada pakaian yang 

menyebabkan kelunturan pada kolom keterangan di nota.  

6. Jika pembayaran dilakukan di awal transaksi Nota lembar pertama 

atau yang berwarna putih diberikan pada customer yang membayar 

uang jasa disaat itu juga. Nota tersebut kemudian diberi cap 

“LUNAS” oleh karyawan yang menangani proses order taker. 

7. Apabila konsumen tidak memberikan uang disaat yang sama atau 

melakukan pembayaran disaat pakaian siap dicuci maka karyawan 

yang menangani proses order taker akan memberikan nota berwarna 

pink pada lembar kedua sehingga menyisakan nota putih yang akan 

diberikan kepada customer ketika mengambil pakaian bersih.  
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B. Pencucian Dilakukan oleh bagian pencucian / washer 

1.   Pakaian diletakkan dalam keranjang yang telah disediakan pemilik 

disertai kertas penanda yang ditulis dengan nama customer sesuai 

dengan nota yang tertulis.  

2.  Menghindari salah ingat yang dapat terjadi oleh karyawan saat 

pakaian sedang dicuci maka mesin cuci yang sedang melakukan 

proses pencucian akan di tempelkan nama customer atau 

menempatkan keranjang pakaian sebelumnya didepen mesin cuci 

sesuai dengan pakaian yang ada didalamnya begitu pula terhadap 

pakaian yang perlu mendapatkan perhatian khusus. 

3.  Meletakkan detergen dan softener sesuai takaran yang telah ditentukan 

4.  Pencucian dilakukan dengan mesin cuci yang sesuai dengan bahan 

pakaian agar tidak merusak pakaian customer dapat diatur juga 

melalui pilihan yang terdapat pada mesin cuci sesuai waktu dan jenis 

pakaian yang dicuci.  

5. Pakaian yang telah selesai dicuci bersih kemudian dipindahkan ke 

mesin pengering agar mempercepat proses pengeringan. Namun 

karena mesin pengering yang ada hanya 1 maka penggunanya 

disesuaikan dengan waktu yang diminta customer apabila customer 

memilih sistem cepat sehari atau dua hari maka akan dimasukkan 

kedalam mesin cuci termasuk juga pakaian yang diperkirakan akan 

memakan waktu lama bila  diperlakukan dengan pengeringan manual. 

Pengeringan manual ialah pengeringan denan mengunakan bantuan 

sinar matahari dan angin atau istilah umumnya dijemur. 
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 6.  Untuk pengeringan dilakukan dengan cara dijemur maka terdapat 

pengelompokkan pakaian sesuai pemiliknya dengan membedakan 

warna hanger dan diberi jarak pemisah dengan nama customer 

tersebut   

 

C. Penyetrikaan pakaian bersih yang dilakukan oleh presser & finisher 

 1.  Setelah proses pencucian dan pengeringan selesai maka pakaian 

dimasukkan ke dalam keranjang sebelumnya yang terdapat nama 

customer kemudian di diletakkan disamping meja setrika. 

 2.  Proses penyetrikaan ini harus dilakukan per satu customer diurutkan 

dari yang pertama kali datang dan juga berdasarkan jenis jasa yang 

dipilih contohnya apabila customer memilih jasa express maka 

pakaiannya akan didahulukan. Walaupun begitu karyawan tetap tidak 

boleh menyetrika pakaian dari dua customer dalam waktu yang 

bersamaan hal ini diterapkan agar dapat terhindar dari peristiwa 

pakaian yang tertukar.  

3.  Proses penyetrikaan yang diterapkan ialah dengan melihat bahan 

pakaian yang akan disetrika dengan tingkat kepanasan setrika itu 

sendiri. Dicontohkan apabila kain yang akan disetrika merupakan kain 

dengan bahan sutra atau lebih tipis maka tingkat kepanasan setrika 

haruslah lebih rendah, sebaliknya agar pakaian dapat menjadi lebih 

rapi pda bahan yang lebih tebal seperti jeans maka kepanasan setrika 

perlu ditinggikan dengan tingkat panas yang sesuai. Karena itulah 

ketika ada karyawan baru perlu dipastikan bahwa mereka mengerti 
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dan mengetahui aturan dasar dalam menyetrika agar pakaian tidak 

rusak.  

D. Pengemasan pakaian yang dilakukan orang yang sama dalam menyetrika 

1. Setelah pakaian bersih selesai di setrika langkah akhir yang perlu 

dilakukan ialah memasukkanya ke dalam plastik berukuran sesuai 

dengan jumlah banyaknya pakaian itu sendiri agar kerapian dan 

keharumannya tetap terjaga hingga pakaian diambil oleh konsumen. 

2. Hal yang perlu diperhatikan karyawan saat melakukan pengemasan 

ialah mekonfirmasi sekali lagi jumlah pakaian dengan nota yang ada. 

3. Proses dalam memasukkan pakaian kedalam plastik juga harus 

memerhatikan kerapian, apabila pakaian terlalu banyak maka akan 

dipisahkan ke kantong plastik lain agar tampilan nya tidak berantakan 

dan mempermudah customer saat mengeluarkan pakaian ke lemari 

pakaiannya. Dan apa bila mengunakan 2 kemasan atau lebih maka isi 

kemasan tersebut dapat dikaterogikan berdasarkan kelompoknya. 

Contohnya atasan satu kantong plastik, celana 1 plastik, hal ini akan 

membantu customer dalam menemukan pakaian yang ia inginkan 

lebih cepat. 

4. Penutupan kemasan dilakukan sesuai besarnya kemasan di atur 

sedemikian rupa agar kemasan terlihat rapi dan tidak kebesaran 

5. Terakhir, tempel nota rangkap yang ada untuk menandai pakaian 

customer yang telah selesai 
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6. Setelah itu pakaian diletakkan diatas rak yang telah tersedia agar dapat 

diambil dengan mudah saat customer datang untuk pengambilan 

pakaian  

 

A. Penerimaan pembayaran dari customer yang diterima order taker 

1. Customer yang ingin mengambil pakaiannya akan menunjukkan nama 

yang tertera pada nota. 

2. Kemudian berdasarkan nota yang diberikan, karyawan mengambil 

pakaian dari rak yang sesuai dengan nama dan nomor nota  

3. Apabila customer memberika nota berwarna pink yang berarti 

customer belum melakukan pembayaran diawal pencucian aka 

karywan wajib untuk mengingatkan customer dengan sopan untuk 

melakukan pembayaran.  

4. Nota akan dicap “LUNAS” apabila customer selesai melakukan 

pembayaran. 

5. Karyawan mempersilahkan customer untuk mengecek pakaiannya 

apakah terdapat kekurangan ataupun hal lain. 

6. Jika tidak ada maka pakaian yang telah diambil dan diperiksa tersebut 

kemudian dimasukkan kedalam kantong plastik sesuai dengan 

ukurannya dan diserahkan secara sopan kepada customer  
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