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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Glory Laundry nama yang Ibu Meimei berikan untuk usaha dibidang jasa. 

Usahanya menyediakan jasa cuci dan setrika baju. Usahanya beralamatkan di 

Ruko Cipta Mandiri Blok A No.15 Batam Center, didirikan pada tahun 2016. 

Usaha yang berdiri dan dikembangkan oleh ibu Meimei serta dibantu oleh 

satu orang karyawannya. Ibu meimei mendirikan usaha merupakan suatu 

tantangan tersendiri baginya. Dimana dalam persaingan dunia bisnis tidak mudah 

untuk menjatuhkan usaha yang baru berkembang. 

Berawal dari promosi yang dilakukan dilingkungan sekitar seperti teman 

dan tetangga sekitar, ibu meimei juga menyebarkan brosur ke daerah lain untuk 

mendapatkan pelanggan lebih banyak lagi. Setelah melakukan promosi, pelanggan 

Ibu Meimei yang menggunakan jasa Laundry terus meningkat. Usaha Ibu Meimei 

mengalami kenaikan dan banyak pelanggan yang sudah menggunakan jasa 

Laundry untuk membantu mereka dalam hal mencuci dan menyetrika pakaian. 

Pencatatan yang dilakukan masih menggunakan pencatatan manual. 

Seiring dengan meningkatnya usaha laundry maka pendapatan yang diterima 

mengalami peningkatan dan pembukuan manual sangat tidak efektif untuk ibu 

meimei, jadi dia merasa bahawa dia memerlukan sistem pencatatan akuntansi 

yang dapat membantu usahanya. 
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3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Berikut merupakan struktur kepemilikan dan juga pengelola usaha 

Laundry: 

 

 

 

 

Gambar 3 Struktur Organisasi, Sumber: Data diolah,2019. 

 

Tugas dan Tanggungjawab dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pemilik Usaha 

a) Memiliki tanggung jawab penuh dalam kegiatan operasional 

b) Pengawasan 

c) Pengelolaan cash 

d) Cek jumlah pendapatan 

e) Pembelian persediaan 

f) Menerima kas dari pelanggan 

g) Menghitung pendapatan  

h) Pengecekan persediaan 

2. Karyawan 

a. Penjualan jasa. 

b. Melakukan perhitungan pakaian yang akan dicuci. 

c. Melakukan pencucian pakaian pelanggan. 

d. Menyetrika pakaian. 

e. Packing pakaian. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Dalam kegiatan operasional ibu mei mei biasanya membuka laundry pada 

pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam dan beroperasi setiap hari mulai dari 

senin sampai dengan minggu. Kegiatan biasanya dimulai dengan pengecekan 

persediaan, pengecekan pakaian yang belum di cuci dan setrika, pengecekan 

pakaian masuk dan keluar serta di barengi dengan pengecekan jadwal kerja 

karyawan. 

Pengelola juga sering terjun langsung untuk membantu karyawan dalam 

mempermudah kegiatan operasional dimana pemilik membantu menyuci, 

menyetrika dan lain sebagainya. 

Apabila terdapat persediaan yang hampir habis, maka pengelola akan 

melakukan pembeliaan persediaan. Pada saat persedian habis maka pengelola 

melakukan pembelian persediaan kembali. Persediaan yang dibeli kemudian 

disimpan didalam lemari persediaan oleh pengelola untuk dipakai dalam kegiatan 

usaha. 

 Sebelum melakukan kegiatan mencuci pakaian, biasanya pengelola usaha 

akan menimbang pakaian terlebih dahulu untuk mengetahui berapa berat pakaian 

yang akan di cuci dan langsung diberikan hsrga setra name tag untuk setiap 

pakaian yang akan di cuci. 

 Saat transaksi terjadi, maka pengelola akan menghitung serta menyimpan 

dan mencatat transaksi yang terjadi dengan cara manual. Pemilik akan memeriksa 

transaksi yang terjadi berdasarkan catatan yang tersedia. 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Glory Laundry menerapkan sistem manual untuk dokumentasi setiap 

transaksi, dimana selama transaksi pengeluaran yang dilakukan untuk keperluan 

pribadi tidak pernah di catat oleh ibu mei mei. 

Glory Laundry melakukan pencatatan atas pembelian dalam buku lain, 

sehingga selain menyimpan nota pembelian sebagai bukti dari barang yang dibeli. 

Barang yang dibeli sering dianggap sebagai beban usaha yang terjadi dalam 

periode tersebut. Piutang usaha yang didapat setelah pembayaran yang dilakukan 

oleh pelanggan selalu dicatat dalam pembukuan sehingga setiap transaksi yang 

dilakukan dapat di control. Tetapi terkadang juga tidak jarang terlupa untuk 

mencatat transaksi maka dalam proses ini dapat dikatakan tidak sesuai. 
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