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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

1.1 Identitas Usaha 

Usaha Sofy Laundry ialah salah satu unit usaha yang berkonsentrasi pada 

bagian jasa laundry. Usaha tersebut terdiri dari jasa cuci dan setrika baju. Usaha 

yang beralokasi pada Ruko Glory View blok H no 3, didirikan pada tahun 2017. 

Sofy Laundry ini didirikan dan dikelola sendiri oleh Ibu Sarah Aryana dan dibantu 

oleh 2 karyawannya.  

Bukan hal yang sangat mudah menjalankan dan mendirikan sebuah usaha 

karena mempunyai suatu tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam 

membangun sebuah peluang usaha. Awalnya, banyak orang yang tidak mengenal 

usaha laundry Ibu Sarah tetapi seiring berjalannya waktu telah banyak yang 

mengenal usaha Ibu Sarah yang dilakukan melalui promosi di lingkungan terdekat 

serta pemasaran yang dilakukan secara online disosial media. Sesudah 

melaksanakan promosi, pelanggan Ibu Sarah yang memakai jasa laundry semakin 

meningkat. Usaha Ibu Sarah mengalami peningkatan pendapatan serta banyak 

pelanggan yang memakai jasa laundry untuk membantu dalam hal mencuci serta 

menyetrika pakaian dan juga mempengaruhi laporan keuangan Ibu Sarah tersebut.  

 

1.2 Struktur Organisasi 

Berikut ini pelaku yang berperan dalam usaha yaitu pemilik usaha dan 

pegawai usaha laundry: 

 

 

 

 

Gambar 3, Sumber: Data telah diolah 2019. 
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Ini adalah tanggung jawab pekerja dan pemilik usaha dalam usaha Sofy Laundry 

ialah: 

1. Pemilik Usaha 

a) Mempunyai tanggung jawab dalam mengkoordinir semua kegiatan 

karyawan dalam operasional laundry.  

b) Melaksanakan pengamatan terhadap karyawan dalam bekerja. 

c) Bertanggung jawab atas pengeluaran biaya operasional usaha dan 

memeriksa pendapatan setiap harinya 

d) Memberikan pengarahan dan melatih pegawai dalam melakukan 

pekerjaannya masing-masing. 

e) Melakukan evaluasi terhadap masalah keluhan tamu.  

f) Melakukan pengelolaan keuangan. 

2. Karyawan  

a) Melakukan proses transaksi setiap hari ketika pemilik usaha tidak ada 

ditempat.  

b) Memeriksa seluruh kondisi pakaian pelanggan dan menghitung jumlah 

pakaian. 

c) Melaksanakan pencucian pakaian maupun penyetrikaan. 

d) Membuat laporan penjualan harian yang didapat. 

 

1.3 Aktivitas Operasional Usaha 

Laundry adalah fasilitas di mana pakaian dicuci serta dikeringkan. 

Kebanyakan orang menggunakan jasa laundry karena malas mencuci dan tuntutan 

kesibukan yang tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian. Di sini Sofy 

Laundry menyediakan jasa untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Pemilik usaha 

sekaligus pengelola usaha membuka usaha setiap harinya yang beroperasional 

setiap harinya. Sofy Laundry buka pada jam 07:00 hingga jam 23:00. 

Aktivitas ini dilakukan pada Sofy Laundry setiap harinya yaitu 

melaksanakan penerimaan pakaian dari pelanggan. Setelah itu melakukan proses 

pencucian dan menggosok pakaian pelanggan. Adapun kegiatan lainnya yaitu 

pengeluaran kas untuk membeli keperluan dalam usaha laundry seperti keperluan 

perlengkapan yaitu membeli sabun dan kispray. Aktivitas ini dilaksanakan oleh 
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Sofy Laundry mulai dari menerima pelanggan yang datang ingin mencuci 

pakaiannya, setelah itu karyawan akan menimbangnya. selanjutnya melaksanakan 

pembayaran sesuai berat pakaian dikalikan harga satuan Rp 6.000 per kilo.  

Penjualan jasa yang dilakukan Sofy Laundry yaitu secara tunai dan bisa 

dibayar cicil. Pembayaran bisa dibayar dengan 3 cara ialah pertama, pembayaran 

dapat dilakukan pada saat datang, kedua ketika pada waktu mengambil pakaian 

yang sudah siap dicuci ketiga, pelanggan dapat membayarkan uang muka dan 

sisanya bisa dibayar pada bulan depan atau memberikan batas waktu sebulan 

untuk membayarnya. Kegiatan operasional yang biasa dilakukan setiap harinya 

terhadap laundry ini dimulai dari pengelola melaksanakan pengecekan terhadap 

perlengkapan yang sudah habis atau yang hampir habis.  

Apabila terdapat perlengkapan yang telah habis maka pengelola usaha 

melakukan pembelian perlengkapan. Dan pembelian perlengkapan tersebut 

dilakukan secara tunai. Saat terjadinya penjualan, pengelola akan menyimpan 

uang hasil pendapatan dan juga nota serta mencatat transaksi pada buku secara 

manual. Dan pengelola akan memeriksa buku pencatatan transaksi berdasarkan 

oleh uang yang didapatkan selama periode berjalan.  

 

1.4 Sistem yang Digunakan Usaha  

Usaha Sofy Laundry ini tidak mempunyai pencatatan sistem akuntansi 

yang benar serta memadai. Sistem pencatatan akuntansi dalam Sofy Laundry 

masih menggunakan pencatatan manual ialah pencatatan yang ditulis pada 

pembukuan dan masih sangat sederhana sehingga susah untuk mengetahui dengan 

pasti laba yang dihasilkan setiap harinya serta rugi yang diterima oleh Sofy 

Laundry. Karena Pencatatan ini hanya berupa pendapatan yang didapat serta 

transaksi yang terjadi dan dicatat pada sebuah buku yang ditulis tangan. 

Pencatatan ini tentu tidak dapat dilakukan secara manual terus menerus karena 

tidak dapat menunjukkan hasil yang signifikan terhadap laporan keuangan dan 

tentu tidak dapat mengetahui keadaan keuangan dari usahanya tersebut apakah 

mendapatkan hasil yang sesuai diinginkan atau sebaliknya. Padahal pada 

pencatatan itu harus sesuai dengan standar akuntansi dan harus lengkap seperti 
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adanya laporan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan 

modal, dan laporan arus kas serta neraca saldo.  

Dalam menjalankan usahanya, Sofy Laundry ini menggunakan sistem 

pencatatan yang tidak akurat serta belum memadai. Pencatatan yang dipakai pun 

hanya berpatokan kepada transaksi yang ada pada nota penjualan serta pendapatan 

yang diterima setiap harinya. Sedangkan dalam pengeluaran kas untuk pembelian 

perlengkapan usaha seperti pewangi, sabun dan lainnya tidak di catat secara rinci 

dan lengkap sehingga akan sangat susah bagi pemilik usaha untuk mengetahui 

secara pasti pengeluaran yang dikeluarkan setiap harinya serta laba rugi yang 

didapatkan. Serta piutang usaha yang diterima sesudah pembayaran yang 

dilaksanakan oleh pelanggan tidak selalu di catat pada pembukuan sangat tidak 

memadai dan tidak akurat.  
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