
9 Universitas Internasional Batam 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

UMKM yang dapat dijumpai dibatam adalah ALI Laundry. ALI Laundry 

dibangun oleh Ibu Sri Niarti pada 6 Febuari 2019. Usaha ini sebelumnya 

merupakan cabang dari CK Laundry. Tempat usaha ini berada di Ruko Marbella 

Blok A1 No. 6 Batam Centre. Jam operasional usaha ini mulai pukul 06.30 pagi 

dan tutup pada pukul 09.45 malam, buka setiap hari kecuali hari libur keagamaan.  

Aktivitas usaha ini sama dengan laundry lainnya, dimulai dari 

penerimaan pakaian kotor dari konsumen yang kemudian akan dilakukan proses 

pencucian. Pakaian yang sudah siap dicuci kemudian dikemas serapi mungkin 

menggunakan plastik. Pakaian yang sudah siap di kemas selanjutnya tinggal 

diambil oleh konsumen. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Tatiek dan Darwansyah (2013) menyebutkan organisasi bisa disebut juga 

kelompok yang memiliki kedudukan dan wewenang, serta mempunyai tujuan 

bersama. Struktur organisasi  dapat diartikan sebagai salah satu menetapkan tugas 

dari masing-masing individu selanjutnya akan dikelompokkan dan diatur secara 

formal. Dengan adanya struktur ini akan menciptakan keseimbangan serta 

keteraturan kerja. Rotasi didalam struktur organisasi juga haris dilakukan agar 

kegiatan usaha semakin efektif dan efisien. 

Riyanto & Kismono (1998) menyatakan terdapat dua jenis struktur 

organisasi yaitu organik dan mekanistik. Struktur organisasi organik 

menggambarkan organisasi dengan penurunan atau rendahnya tingkat diferensiasi, 

serta terdesentralisasi sedangkan mekanistik menuntut orang agar bertanggung 

jawab atas kinerjanya. 
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Berikut struktur organisasi ALI Laundry: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi ALI Laundry, sumber: Data diolah, 2020. 

Karyawan yang sekaligus sebagai admin bertanggung jawab dalam 

seluruh kegiatan operasional seperti penerimaan pesanan di tempat usaha ini. 

Selain itu merekan juga harus mengurus transaksi-transaksi yang terjadi selama 

operasional. 

 

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

ALI Laundry ini memberikan jasa seperti cuci pakaian, bad cover, karpet 

dan lain sebagainya. Aktivitas yang dilakukan oleh ALI Laundry adalah menerima 

pakaian kotor dari konsumen. Konsumen harus mengantar langsung pakaian atau 

karpet yang akan dicuci karena usaha ini belum memiliki layanan antar-jemput 

pakaian. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama operasional 

berlangsung, dimulai ketika pagi jam 07.00 dan selesai pada malam hari sekitar 

jam 10 WIB. ALI Laundry melakukan operasional setiap hari kecuali tanggal 

merah dan libur nasional serta jika pemilik memiliki agenda atau acara pribadi 

maka kegiatan operasional di ALI Laundry juga akan ikut diliburkan.

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

ALI Laundry pada tiga bulan didirikan melakukan pencatatan transaksi 

secara manual . namun setelah dua bulan pertama pencatatan jarang dilakukan 

karena tidak terlalu memikirkan laporan keuangan. Akibatnya pemilik tidak tahu 

Owner 

Sri Niarti 

 

Karyawan  
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pasti apakah usahanya mendapat untung atau mengalami kerugian. Jadi hal ini 

bisa menyulitkan pemilik mengevaluasi kinerja perusahaannya.  

 

Gambar 3 Sistem yang digunakan oleh perusahaan, Data diolah 2020 
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