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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
3.1 Indentitas Perusahaan 

Cipta Laundry yakni bentuk UMKM yang bergulir dibidang jasa. Cipta 

Laundry didirikan oleh Bapak Yudi Anto pada tahun 2018. Cipta Laundry 

beralamat di Kios Modena Regency No, 149. Cipta Laundry hanya punya 2 

pekerja saja, pembagiannya tidak beraturan, misalkan ada cucian yang kerjakan 

yang satunya, lalu ada yang mau ambil baju dia sekalian yang memberi. Jadi 

pekerjaan yang didepan mata itulah yang mereka kerjakan. Usaha ini sendiri 

belum punya cabang lain, mungkin nantinya setelah yang disini ramai sekali 

pastinya akan buka cabang lagi.  

Pertumbuhan laundry di Batam sangat cukup laju, sampai semakin ramai 

perusahaan bentuk laundry yang didirikan di Batam, hingga persaingan makin 

erat. Kemudian dengan begitu, Cipta Laundry pantang mundur untuk terus 

jalankan usahanya. Untuk meraih kepercayaan dari para pelanggan menjadi hal 

paling penting buat usaha. Cipta Laundry punya integritas yang kokoh serta 

optimis, bahwasannya mampu terus bersaing bersama laundry lainnya.  

Sedikit cermat dan ketepatan manfaat agar membantu operasional laundry 

dalam skema yang dipakai pada perusahaan tersebut. Perihal pencatatan  

keuangannya masih manual. Di dalam kerja ini, mesti adanya pemlihan sistem 

pencatatan di akuntansi guna untuk peciptaan laporan keuangan suatu laundry, 

kemudian mesti ditangani dengan benar. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Atas bagian yang menyatukan bagian dengan yang lainnya dari dasar 

bentuk industri. Gambaran struktur perusahaan laundry bisa terlihat pada lampiran 

3. 

Berikut bentuk peran dan tanggung jawab dari bagian di Cipta Laundry. 

1. Owner menerima hasil berkas report per bulannya melalui bagian dari 

keuangan.  
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2. Divisi Keuangan memperoleh penerimaan dari kas yang berasal pada 

bagian kasir kemudian akan dicatat di dalam laporan. 

3. Divisi Kasir bertugas melayani seorang pelanggan, kemudian memperoleh  

langsung pakaian yang hendak dicuci melalui pelanggan, lalu 

menimbangnya serta dicatat pada nota pembayaran, kemudian mengarsip 

nota pembayaran dan diserahkan kepada keuangan. 

4. Bagian Staff berkewajiban untuk cuci, setrika, merapikan pakaian-pakaian, 

serta pada bagian ini membenarkan pakaian yang siap dicuci dan 

menyetrika berdasarkan urutan nota yang kasir catat, guna agar terhindar 

dari kesilapan saat menata pakaian.  

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Cipta Laundry beroperasi di hari senin hingga dengan jum’at. Pekerjaan 

harusnya mulai pukul 08.00 WIB hingga  17.00 WIB, kemudian sabtu diawali 

pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB. Berikut tindakan yang akan dibuat 

pada setiap harinya yaitu bagian  di kasir  bertugas melayani seorang pelanggan, 

serta memperoleh  langsung pakaian yang bakal dicuci melalui pelanggan, lalu 

menimbangnya serta dicatat pada nota pembayaran, kemudian dikasih kepada 

pelanggan yang sudah membayar cuciannya. 
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