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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Usaha 

Vanesa Laundry dibangun oleh Bapak Budiyantio sejak Juli 2016. Vanesa 

Laundry termasuk UMKM yang bertempat di Perumahan Permata Baloi Blok G2 

No.2, Batam. Lokasi Vanesa Laundry yang berada di perumahan ini membuat 

tempat laundry ini mudah dijangkau oleh pelanggan dari kalangan masyarakat.  

Vanesa Laundry beroperasi setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 20.00 

WIB dengan mempekerjakan 1 karyawan, bagian cuci dan pengeringan, dan 

setrika. Cucian yang diterima oleh Vanesa Laundry dihitung secara kiloan 

maupun per satuan. Usaha ini masih belum mempunyai sistem pencacatan 

transaksi yang akurat. Walaupun usaha ini masih tergolong baru, namun sudah 

mempunyai banyak pelanggan, sehingga dapat mempengaruhi laporan finansial 

usaha tersebut. 

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Dalam perusahaan, ada suatu susunan yang menggambarkan tugas dan 

hubungan dari setiap bagian kegiatan operasional agar dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan atau disebut dengan struktur organisasi (Robbins & Coulter, 

2014). Berikut adalah struktur organisasi pada Vanesa Laundry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi Vanesa Laundry, sumber: Data diolah, 2020 
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Berikut pembagian tugas dan tanggung jawab antara pemilik dan karyawan 

di Vanesa Laundry: 

1. Tugas yang dilakukan pemilik usaha yaitu memimpin, mengelola, 

mengawasi, dan melakukan perencanaan untuk mengembangkan bisnis 

usahanya terus berkembang luas. 

2. Karyawan memiliki bertanggung jawab untuk mengerjakan semua kegiatan 

operasional Vanesa Laundry. Karyawan diberikan imbalan setiap bulan 

berupa gaji 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Vanesa Laundry bergerak di bidang jasa cuci setrika berbagai jenis pakaian 

dan non-pakaian. Tujuan dari usaha ini adalah memberikan manfaat bagi 

masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaiannya.  

Vanesa Laundry beroperasi dari pukul 08.00 WIB hinga 20.00 WIB. 

Kegiatan operasional di mulai dari proses pelayanan pelanggan yang ingin 

mencuci dan menyetrika pakaiannya dalam bentuk kilogram atau satuan. Setelah 

itu, karyawan akan menimbang cucian pelanggan agar dapat mengetahui total 

nominal cuciannya. Apabila ada pelanggan yang mencuci non-pakaian, tarifnya 

akan beda dan disesuaikan dengan jenisnya. Kemudian cucian pelanggan akan di 

masukkan ke dalam mesin cuci, dijemur dan disetrika. Setelah selesai setrika 

adalah memasukkan baju ke dalam plastik. Sistem pembayaran pada Vanesa 

Laundry dapat dilakukan di awal maupun akhir. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Pelaku Usaha 

Vanesa Laundry tidak mencatat setiap transaksinya di dalam suatu sistem 

melainkan hanya mencatat setiap penjualan di dalam buku catatan yang berisi 

nomor nota, nomor telepon, tanggal terima, tanggal selesai, jenis, harga, dan 

jumlah cucian. Hal ini mengakibatkan pemilik kesusahan dalam mengetahui 

keadaan finansial yang sedang dialaminya. 
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