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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Ndut Carwash ialah UMKM yang dimana usahanya bergerak pada jasa 

pencucian kendaraan bermotor. Ndut Carwash berdiri pada tanggal 2 Maret 2016 

oleh Tulus Wiky Yanto. Ndut Carwash bertempat di Tiban Palem Blok A3 No. 

15, Sekupang Batam. Ndut Carwash memiliki 3 orang karyawan. Ndut Carwash 

bekerja dari 07:00 WIB sampai 18:30 WIB setiap hari. Layanan yang disediakan 

ialah berupa cuci body mobil, cuci body kolong mobil, cuci body mesi mobil, cuci 

body kolong mesin mobil, cuci mobil lory box, cuci motor. 

3.2 Struktur Organisasi 

Ndut Carwash mempunyai 3 karyawan. Dengan susunan struktur 

organisasi dalam suatu perusahaan ialah menentukan keberhasilan dalam 

melakukan kegiatan usaha supaya berjalan dengan baik dan efisien. Dalam 

memulai suatu usaha sebaiknya pemilik usaha membuat struktur organisasi 

supaya terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab ke masing-masing 

karyawan agar dapat menjaga dan tidak terjadi selisih paham antar karyawan dan 

juga pemilik. Berikut struktur Ndut Carwash: 

Gambar 2 Struktur Organisasi Ndut Carwash, sumber: Data diolah, 2019. 

1. Pemilik mempunyai kepentingan dalam melakukan usaha karena

mempunyai peran yang sangat penting atas semua aktivitas perusahaan

agar mencapai tujuan yang diinginkan.

2. karyawan mempunyai tugas yaitu melaksanakan sesuai ketentuan

pembagian tugas yang telah ditugaskan oleh pemilik seperti contohnya
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melayani dan memberikan layanan jasa kepada pelangan. Membereskan 

semua peralatan yang telah dipakai setelah melakukan pekerjaan. 

 

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

Ndut carwash merupakan usaha jasa pencucian kendaraan bermotor. 

Ndut carwash mempunyai jam operasional dari 07:00 WIB pagi sampai 18:00 

WIB setiap hari. Ndut carwash menyediakan pilihan dalam pencucian yaitu cuci 

body mobil, body dan kolong mobil, body kolong dan mesin mobil, cuci motor, 

body lory dan body mobil lory box. Ndut carwash memiliki 3 karyawan. 

Jika ada pelanggan datang untuk mencuci kendaraan pertama-tama 

pelanggan melakukan penyerahan kendaraan kepada karyawan, kemudian saudara 

Wiky mencatat tanggal dan jenis jasa pencucian pada buku. Setelah kendaraan 

sudah siap dicuci pelanggan melakukan pembayaan kepada saudara Wiky.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan Saat Ini  

Dalam mencatat transaksi akuntansi Ndut carwash masih tradisional. Jika 

pelanggan ingin meminta bukti pelayanan jasa, pemilik hanya menggunakan nota 

biasa. Sistem ini digunakan dengan mencatat transaksi melalui buku dan dimana 

pencatatan itu sangat kurang efektif dan menyebabkan data yang dicatat tidak 

dapat mengambil suatu keputusan dengan baik. 

Pembayaran dari jasa ini dengan menggunakan cash yang diterima oleh 

kasir. Pencatatan yang sangat manual ini hanya dilakukan pada saat uang masuk 

dan uang keluar saja. Maka keterbatasan data mengenai keuangan Carwash 

membuat pemilik sulit mengambil keputusan. 
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