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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1  Identitas Usaha 

Anna Laundry adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

laundry yang meliputi layanan cucian maupun setrikaan kepada masyarakat yang 

membutuhkan layanan jasa laundry dimana Anna Laundry ini telah berdiri selama 

7 tahun sejak dari tahun 2012 dan usaha ini beralamat di Komp. Ruko Cipta Griya 

(Jalan Permata Puri No.3), Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Sebelumnya usaha 

Anna Laundry memiliki nama Simply Fresh Laundry yakni pemilik laundry 

mengambil sebuah usaha franchise dari Simply Fresh Laundry. Setelah menjalani 

beberapa tahun usaha daripada franchise Simply Fresh Laundry, pemilik merasa 

bahwa sudah saatnya melakukan usaha dengan nama dan brand sendiri yakni 

Anna Laundry dikarenakan selain memperkenalkan nama sendiri usaha laundry 

nya namun dengan memakai nama sendiri maka Pemilik dapat mengurangi salah 

satu pengeluaran wajib yang harus dilakukan yakni loyalty fee yang harus 

dibayarkan oleh franchise kepada pemilik nama yakni Simply Fresh Laundry 

sehingga pemilik laundry menghentikan kontrak kerjasama dengan Simply Fresh 

dan mengganti nama laundry menjadi Anna Laundry. 

Usaha Anna Laundry telah berdiri sejak tahun 2012 yakni kurang lebih 

sekitar 7 tahun dengan jam operasional setiap harinya yang dimulai dari pukul 

08.00-20.00.  Saat ini Anna Laundry dipercayakan kepada 3 karyawan dan ibu 

dari pemilik sendiri.  

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan merupakan suatu tolak ukur 

struktur yang dipergunakan oleh suatu badan usaha untuk keberlangsungan 

operasional perusahaan tersebut. Adapun alasan terhadap pentingnya suatu 

organisasi perusahaan bagi keberlangsungan usaha dapat kita lihat daripada setiap 

pembagian hak-hak maupun kewajiban daripada seluruh tim operasional serta 

terhadap kewenangan daripada masing-masing jabatan yang ada di dalamnya. 
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Gambar 3.2.1 Struktur Organisasi Anna Laundry 

Adapun kewenangan serta tanggungjawab daripada masing-masing 

struktural sebagaimana tertera pada kolom tabel yang diatas yakni adalah sebagai 

berikut:  

a. Pemilik 

Pemilik merupakan orang yang memiliki permodalan penuh terhadap 

UMKM toko Anna Laundry yang menjadikannya sebagai pemiliki tunggal 

terhadap usaha tersebut dengan kewajiban dan tanggungjawab sebagai 

berikut ini : 

1) Menyediakan modal serta arus kas yang akan digunakan dalam 

pengoperasian usaha laundry serta melakukan kerjasama dengan 

beberapa rekanan yang dibutuhkan dalam pengoperasian usaha 

laundry yakni seperti distributor sabun maupun pewangi dan beberapa 

barang lainnya yang diperlukan oleh keberlangsungan usaha; 

2) Membayar gaji kepada seluruh karwayan sesuai dengan gaji yang 

harus dibayarkan sebagaimana diatur dalam kontrak kerja setiap 

pegawai laundry. 
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Dalam struktural kepegawaian diketahui bahwa pemilik memiliki hak 

untuk: 

1) Merekrut karyawan baru maupun melakukan pemutusan hubungan 

kerja bagi karyawaan yang tidak bekerja sebagaimana diatur dalam 

kontrak kerja  

2) Melakukan penawaran kerjasama dengan pihak pihak rekanan yang 

membutuhkan jasa laundry seperti salon-salon yang ada maupun 

kerjasama hotel serta restoran yang ada 

b. Pihak Pengelola 

Pihak Pengelola laundry merupakan pihak yang dipercayai oleh owner 

daripada Anna laundry guna untuk mengelola laundry yang telah 

dipercayakan tersebut dengan baik dengan segala kewenangannya dalam 

melaksanakan pengawasan terhadap kinerja karyawan laundry dan 

memastikan segala kegiatan laundry tersebut dapat berjalan sebagaimana 

mestinya dengan mempertanggungjawabkan segala laporan operasional 

serta segala laporan keuangan secara langsung kepada pihak owner laundry 

dengan tugas-tugas sebagai berikut : 

1) Melaksanakan fungsi pengawasan atas setiap kinerja karyawan Anna 

laundry dalam melaksanakan kerjaan mereka masing-masing dalam 

sebagaimana seharusnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

struktural yang ada; 

2) Melakukan pembimbingan berupa pengajaran atas tugas dan fungsi 

terhadap karyawan baru sebagaimana sesuai dengan structural 

organisasi perusahaan yang ada; 

3) Memberikan teguran secara langsung maupun dengan cara 

mengeluarkan surat teguran kepada setiap karyawaan yang tidak 

bekerja sebagaimana seharusnya sesuai dengan tugas pokok masing-

masing karyawaan yang ada; 

4) Memastikan setiap karyawaan yang ada telah bekerja dengan 

maksimal dengan menerapkan pelayanan prima dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing karyawaan yang ada;  
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5) Melakukan pengecekan terhadap setiap alat-alat operasional yang 

dibutuhkan dalam menjalankan usaha laundry tersebut dan melakukan 

pelaporan kepada owner laundry apabila terdapat sesuatu hal yang 

dapat menghambat kegiatan operasional laundry guna untuk mencari 

solusi bersama dengan owner seperti maintenance alat mesin cuci, dry 

cleaning ataupun mesin-mesin lainnya serta menginformasikan 

apabila dibutuhkan perawatan maupun pergantian terhadap mesin 

operasional kepada owner laundry; 

6) Membuat laporan serta melaporkannya secara langsung kepada owner 

terhadap kegiatan operasional yang terjadi; 

7) Membuat sebuah laporan keuangan bulanan terhadap cashflow yang 

harus dilaporkan kepada pemilik laundry guna untuk melihata neraca 

keuangan perusahaan guna untuk melihat kesehatan keuangan 

perusahaan. 

c. Pihak Kasir 

Pihak Kasir merupakan pihak yang dipercayakan guna untuk melakukan 

pengelolaan keuangan Anna Laundry dengan tugas-tugas sebagaimana 

berikut : 

1) Pihak kasir merupakan pihak yang menerima kustomer untuk pertama 

kalinya untuk dilakukan pencucian serta menyerahkan kembali 

pakaian ataupun laundryan yang telah selesai kepada pelanggan; 

2) Membuka nota sebagaimana sesuai dengan jumlah laundryan secara 

kuantitas pakaian maupun jumlah kilo gram serta mencantumkan 

nominal harga laundry yang harus dibayar oleh pelanggan serta 

melakukan pembukuan terhadap nota tersebut kedalam buku besar 

harian sebelum dilakukan pembukuan dan dibuatkan laporan 

keuangan perusahaan; 

3) Setelah membukakan nota maka pihak kasir juga hendak melakukan 

pengarsipan nota guna untuk dilakukan pengecekan dikemudian hari 

terhadap laporan pembukuan yang ada kedalam folder yang ada 

sebagaimana mestinya; 
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4) Membuat laporan keuangan serta pembukan dalam beberapa tahap 

yakni laporan keuangan harian, laporan keuangan mingguan serta 

laporan keuangan bulanan secara rapi dan teratur guna untuk 

mempermudah pengecekan keuangan perusahaan mengenai 

pemasukan maupun pengeluaran bulanan usaha; 

5) Pihak kasir juga bertugas guna untuk dapat menata display rak laundry 

yang telah disediakan. 

d. Pihak Penyuci & Pengkode 

Pihak pengkode dan penyuci adalah pihak yang bertugas dan 

bertanggungjawab atas pengkodean laundryan pelanggan yang sebelumnya 

diterima oleh pihak kasir sesuai dengan nama pelanggan nya masing-masing 

serta melakukan pencucian atas laundry yang telah dilakukan pengkodean 

tersebut dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana berikut ini : 

1) Memberikan kode kepada setiap laundryan yang diterima guna untuk 

memisahkan laundryan setiap pelanggan yang ada sebelum dilakukan 

pencucian  

2) Memastikan kembali jumlah pakaian atau unit cucian laundry serta 

mencantumkannya secara jelas dinota guna untuk memantau jumlah 

kuantity laundryan setiap pelanggan 

3) Setelah melakukan pengkodena maka dilakukan pencucian laundryan 

pelanggan sesuai dengan kode masing-masing pelanggan  

4) Setelah pakaian tersebut telah selesai dilakukan proses pencucian 

maka dilakukan proses penjemuran juga terhadap pakaian yang telah 

dicuci sebelum dilakukan proses penyetrikaan 

e. Pihak Penyetrika 

Pihak Penyetrika merupakan karyawaan yang melakukan penyetrikaan atas 

segala cucian laundryan pelanggan yang telah selesai dicuci dan telah kering 

dijemur dengan tugas dan tanggungjawab daripada karyawaan bagian 

setrika adalah berikut ini : 

1) Melakukan setrika atas laundryan laundryan pelanggan yang telah 

selesai dilakukan pencucian sebelumnya sebelum dipacking; 
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2) Memastikan kembali jumlah kuantitas pakaian laundry yang telah ada 

sebagaimana sesuai dengan daftar kuantitas laundryan pakaian yang 

telah dicantumkan oleh pihak pengkode sebelumnya di nota yang 

telah ditulis sebelumnya; 

3) Memberikan pewangi pakaian terhadap laundryan pelanggan 

sebagaimana bau parfum yang telah dipilih oleh pihak pelanggan 

sebelumnya; 

4) Setelah menyetrika dan memberikan semprotan pewangi terhadap 

pakaian laundry yang telah selesai maka pihak penyetrika hendak 

melakukan proses pengemasan terhadap pakaian yang telah selesai 

dikerjakan; 

5) Memberikan pakaian yang telah selesai dikerjakan kepada bagian 

kasir agar pakaian yang telah selesai dikerjakan tersebut dapat 

dipajang di rak display laundry didepan. 

f. Pihak Kurir 

Pihak Kurir dalam Anna Laundry merupakan karyawaan yang bertugas 

guna untuk menjemput dan mengantarkan laundryan pelanggan yang telah 

selesai sebagaimana alamat yang tertera di nota laundry. Perlu diketahui 

bahwa struktur organisasi perusahaan atau toko ini sangat berperan penting 

dalam menjalankan sebuah usaha terutama usaha laundry ini dikarenakan 

dengan adanya struktur organisasi yang baik dan jelas ini maka  masing-

masing karyawan dapat mengetahui dengan baik tanggung jawab mereka.  

 

3.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Proses kerja di Anna Laundry termasuk sangat mudah untuk dilakukan 

dimana hal ini dapat dilihat dari kegiatan usahanya yakni adalah usaha laundry 

kiloan sehingga dapat diketahui pada dasarnya pelanggan ataupun customer akan 

datang ke Anna Laundry dengan membawa sejumlah pakaian yang akan dicuci 

dan pihak karyawan bagian kasir akan melakukan penerimaan serta melakukan 

penimbangan terhadap berat jumlah cucian serta melakukan penghitungan 

terhadap jumlah kuantitas pakaian yang hendak dilakukan pencucian serta 

membukaan nota sebagaimana sesuai dengan harga yang telah ditentukan dan 
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memberikan salinan nota tersebut kepada pihak pelanggan agar pelanggan dapat 

mengembalikan salinan nota tersebut pada saat pengambilan laundry selanjutnya. 

Setelah pelanggan telah pergi meninggalkan laundry maka pihak kasir hendaklah 

melakukan pencatatan kedalam buku besar mengenai jumlah laundryan dengan 

harga sesuai dengan urutan nota yang telah ada serta kasir dituntut agar dapat 

mengenal pelanggan-pelanggan yang telah berlangganan guna untuk menyapa 

pelanggan dan diharapkan dengan demikian maka dapat menimbulkan kesan yang 

baik dan guna untuk membangun hubungan yang baik dengan pelanggan yang 

telah ada. 

Setelah proses operasional diranah ruang lingkup kasir telah selesai maka 

pakaian tersebut akan diurus oleh pihak karyawaan yang bertugas melakukan 

pengkodean-pengkodean agar setiap pakaian laundry pelanggan tidak tertukar 

dikarenakan memiliki kode yang berbeda-beda serta mempermudah mengenali 

pakaian-pakaian pelanggan yang ada. 

Setelah dilakukan pengkodean maka pakaian tersebut telah siap dilakukan 

pencucian dengan mengunakan mesin cuci dan setelah selesai mencuci dengan 

menggunakan mesin cuci maka pakaian basah tersebut dapat dilakukan 

penjemuran agar dapat cepat kering serta pengeringan tersebut pada umumnya 

dilakukan dengan menjemur pakaian dengan sinar matahari guna untuk 

menghemat biaya operasional sebab penggunaan mesin pengering dilakukan 

apabila kondisi cuaca tidak mendukung seperti mendung dan hujan saja ataupun 

terhadap beberapa pakaian yang mungkin customer melakukan pencucian kilat 

saja. 

Setelah pakaian telah selesai dijemur dan kering maka dilakukan pembagian 

pakaian pelanggan sebagaimana kode yang telah ada pada nota sesuai dengan 

jumlah pakaian yang telah tercantum pada nota dan pada akhirnya dilakukan 

penyetrikaan secara rapi serta diberikan pewangi sebagaimana sesuai dengan 

permintaan pelanggan dan kemudian dipacking dengan rapi sehingga pada 

keesokan harinya pelanggan telah dapat mengambil pakaian laundryannya yang 

ada. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa Anna laundry yang merupakan usaha 

jasa yang menyediakan jasa laundry kiloan dan setrika. Aktivitas sehari-hari 

adalah mencuci baju dengan mesin cuci, menyetrika baju dan packing sesuai 

pelanggan. Transaksi laundry bersifat cash, tidak diberikan hutang, dan untuk 

pembelian barang laundry bersifat bulanan. Pemilik menyetok barang setiap awal 

bulan dengan perkiraan pemakaian sebulan. 

 Kegiatan yang dilakukan antara lain mencuci baju, membilas baju, 

menjemur baju, menyetrika dan packing. Ketika pelanggan datang, baju 

ditimbang terlebih dahulu dan dibukakan nota laundry. Setelah itu baju dikasih 

tanda dan dipisahkan sesuai dengan jenis dan warna. Kemudian dicuci dan dibilas 

dengan pewangi. Setelah itu baju dikeringkan dengan mesin pengering dan 

dijemur. Tahapan selanjutnya adalah setrika baju dan dilipat, kemudian dipacking 

dalam plastik bening dan siap untuk diambil pelanggan. 

Adapun contoh tabel alur proses kerja di Anna Laundry adalah sebagai 

berikut ini : 

Tabel 3.3 Tabel Alur Proses Kerja di Anna Laundry 
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3.4 Sistem yang Digunakan Usaha 

Anna Laundry sebelumnya memiliki nama Simply Fresh laundry yang pada 

dasarnya merupakan salah satu brand laundry franchising terbesar di Indonesia 

dan telah memiliki sistem pembukuan namun dikarenakan pemilik sangat susah 

menggunakan aplikasi sistem yang begitu ribet sehingga sistem dari waralaba 

tersebut tidak pernah digunakan oleh pihak Anna Laundry namun malah memilih 

melakukan pencacatan keuangan usaha secara manual dengan menggunakan nota-

nota serta pembukuan dalam buku besar dari pertama laundry ini dibuka hingga 

sampai saat ini sehingga pemilik tidak dapat memiliki laporan keuangan secara 

akurat yakni seperti contoh yaitu pengeluaran uang setiap hari, pemilik tidak 

mencatat pengeluaran ataupun sehingga tidak ada pelaporan yang jelas mengenai 

laba rugi yang dihasilkan perusahaan. 
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