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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Qi-Wa Laundry adalah sebuah usaha jasa yang menyediakan jasa untuk 

mencuci baju pelanggan. Qi-Wa Laundy didirikan oleh Ibu Irawati pada tahun 

2018 dan bertempat diperumahan Permata Regency Blok DD No.3A Baloi, Batam.  

Qi-Wa Laundry menyediakan jasa cuci baju dan juga setrika baju yang bisa 

dipilih dalam satuan kilogram maupun per pcs. Walaupun Qi-Wa Laundry baru 

buka selama satu tahun tetapi pelanggannya sudah lumayan banyak dikarenakan 

jasa yang diberikan memuaskan bagi para pelanggan dan juga karena bertempat 

ditempat yang ramai pengunjung. 

Alasan Ibu Irawati membuka alasan jasa laundry karena Ibu Irawati melihat 

peluang dari usaha ini. Kebanyakan orang yang diwilayah merupakan pekerja 

kantoran dan juga mahasiswa sehingga apabila pulang dari kerja maupun kerja, 

para pekerja dan mahasiswa sudah capek untuk mau mencuci baju mereka. Dari 

sanalah Ibu Irawati memunculkan ide untuk membuka jasa laundry tersebut. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi bertujuan agar setiap orang yang terdapat dalam struktur 

tersebut dapat bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan sehingga 

tidak menimbulkan kekacauan dalam  menjalankan tugasnya (Robbins & Coulter, 

2014). 

Didalam struktur organisasi Qi-Wa Laundry memiliki struktur organisasi 

yang cukup gampang, yaitu pemilik dan karyawan karena masih dalam kategori 

UMKM. Berikut adalah gambaran struktur organisasi Qi-Wa Laundry. 

Pemilik 

 

Karyawan 

 

Gambar 1 Struktur organisasi Qi-Wa Laundry, sumber: Data diolah, 2019. 
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Pemilik dan karyawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, antara 

lain adalah: 

1. Pemilik 

Pemilik bertanggung jawab untuk mengawasi proses operasional yang 

berjalan dan juga mengambil keputusan karena keputusannya dapat 

mempengaruhi kelangsungan hidup usahanya. Pemilik dapat 

menginstruksikan karyawan agar dapat bekerja dengan ketentuan yang telah 

ditentukan. Pemilik juga diharapkan dapat mengatur keuangan usaha agar 

usaha dapat berjalan dengan lancar. 

2. Karyawan 

Karyawan bertugas untuk melaksanakan tugas operasional yang telah 

ditentukan oleh pemilik seperti mencuci, menjemur dan menyetrika pesanan. 

Karyawan juga dikasih tanggung untuk mengecek persediaan barang, 

menerima pesanan dan menerima pembayaran kas ketika pesanan telah 

selasai. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Qi-Wa Laundry memulai kegiatan operasionalnya dari pukul 08.00 wib 

sampai dengan 19.00 wib. Kegiatan operasional Qi-Wa Laundry adalah 

menginput pesanan pelanggan, timbang untuk mengetahui ada berapa kilo baju 

tersebut. Setelah itu akan membuka nota yang tertera nama dan nomor telepon 

pelanggan, dengan total harga pesanan tersebut.  

Karyawan akan memisahkan baju masing-masing pelanggan agar bajunya 

tidak tercampur. Karyawan Qi-Wa Laundry mencuci baju sesuai pesanan 

pelanggan yang sekali cuci hanya untuk satu pelanggan. Setelah mencuci pakaian, 

maka karyawan akan menjemur dan mensetrika pakaian dan juga memasukkan 

pesanan karyawan kedalam kotak yang telah disediakan. Ketika pelanggan dating 

mengambil pesanan, maka pelanggan harus menunjukkan nota yang telah 

diberikan oleh karyawan untuk memastikan pesanan karyawan tidak salah ambil. 

Pembayaran bisa melalui tunai maupun kredit. 

Selain menerima pesanan pelanggan, karyawan akan mengecek persediaan 

stok untuk menjamin setiap saat dapat menerima pesanan pelanggan. Stok yang 

akan dicek seperti sabun pencuci baju dan pengharum pakaian. 
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3.4 Sistem Perusahaan 

Qi-Wa Laundry masih menggunakan sistem penginputan secara manual 

yang mengandalkan nota penjualan karena masih belum memiliki sistem 

komputer. Memberikan totalan juga harus mengandalkan alat bantu kalkulator 

sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan.  

Qi-Wa Laundry juga tidak memiliki buku pengeluaran kas seperti 

pembelian perlengkapan laundry, Sehingga pada saat mengecek pendapatan usaha, 

bisa mengakibatkan munculnya ketidakakuratan data, 
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