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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Ck Laundry merupakan perintisan usaha bapak Herman yang telah dimulai 

usahanya pada tanggal 15 Oktober 2017. Ck Laundry termasuk usaha dibidang 

jasa yang berskala kecil mikro menegah, dimana terletak di Bunga Raya Blok A2 

No.24. Ck Laundry tersebut sudah berjalan dalam waktu 2 (dua) tahun, akan tetapi 

tidak adanya suatu dokumen atas transaksi-transaksi usaha yang dijalankan yang 

kita sebut laporan keuangan. Adapun pencatatan yang dilakukan seperti jurnal 

pengeluaran dan pemasukan kas sehari-hari. Permasalahan ini menyebabkan 

Beliau kurang bisa memprediksi dan menyimpulkan keuangan mengenai 

perkembangan usahanya. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Organisasi merupakan suatu tempat perkelompokan orang untuk 

melaksanakan suatu kerjasama secara terkendali dan terstruktur untuk 

mendapatkan suatu keinginan bersama dengan menggunakan sumber daya yang 

tertentu.  

Biasanya organisasi akan mempergunakan sumber daya yang tertentu 

untuk mendapatkan tujuan seperti: kekayaan,kebutuhan pokok,lingkungan,sumber 

daya manusia, yang dilaksanakan secara sistematis,dan terkendali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Perusahaan, Sumber: Data diolah, 2020 

Pemilik Usaha 

Herman 

Oprasional 

Santi 

Adminitrasi 

Dewi 

Jemi Sepriyanto. Perancangan dan Penyusunan Pencatatan Akuntansi pada CK Laundry. 
UIB Repository©2020



11 

 

                Universitas Internasional Batam 

 

3.2.1 Pemilik Usaha 

Tugas dari pemilik pada Ck Laundry yaitu mengembangkan usaha laundry 

secara menyeluruh, bertangung jawab atas kinerja karyawan dan 

mengontrol kondisi keuangan pada usaha laundry. 

 

3.2.2  Adminitrasi 

Tugas dari adminitrasi pada Ck Laundry yaitu melakukan perekapan, 

pencatatan dan penginputan atas transaksi pada usaha laundry. 

 

3.2.3    Oprasional 

Tugas dari oprasional pada Ck Laundry yaitu melaksana kegiataan proses 

pencucian, proses pengeringan dan pembungkusan pada pakaian yang 

telah dicuci ataupun bersih. 

  

3.3   Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Ck Laundry merupakan usaha yang termasuk kategori usaha yang 

mempunyai banyaknya customer. Akitivitas CK Laundry yaitu pelayanan jasa 

cuci pakaian, tas , karpet maupun spring bed . CK Laundry membuka akitivitas 

tersebut mulai pukul 08.00 pagi – 08.00 malam setiap hari termasuk hari minggu. 

 

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Sistem pencacatan akuntansi Ck Laundry adalah pencatatan semua rincian  

yaitu membeli persediaan seperti sabun, pewangi pakaian serta pencatatan 

pengeluaran barang customer. Namun data tersebut tidak fleksibel dan jelas 

mengenai jurnal transaksi nya sehingga tidak efektif serta pemilik usaha tersebut 

tidak bisa menilai hasil laporan keuangan secara jelas. 

 Pencatatan CK Laundry tidak efektif dicatat dalam buku kas seperti 

kurangnya pencatatan pengeluaran kas atau kehilangan data lainnya, hal tersebut 

tidak bisa jadikan pedoman transaksi yang jelas dalam pembukuan tersebut. Dan 

juga pencatatan ini tidak sesuai dengan tanggal bon pembelian persediaan 

sebenarnya. 
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