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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas perusahaan 

Ayu Laundry di dirikan pada tahun 2016 oleh Ayu, pemilik Ayu Laundry 

beralamat di Blok F No. 66 Rt.02 Kel. Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar. Ayu 

Laundry memiliki karyawan yang berjumlah 7 orang. Jam operasional Ayu 

Laundry yaitu dari jam 08.30 wib s/d 18.30 wib. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

  Dapat diartikan sebagai sistem kerja yang sudah terstruktur secara formal 

dalam bentuk organisasi yang mana dengan struktur kerja itu tiap tiap karyawan 

memiliki tugas dan pekerjaan yang telah disesuaikan berdasarkan tingkat kinerja 

yang dikelompok kan dan dikoordinasikan (Robbins dan Coulter, 2007:284) 

 Struktur organisasi pada Ayu Laundry cukup sederhana yaitu hanya terdiri 

dari pemilik usaha dan satu karyawan dibagian operasional dan kasir. Adapun 

pembagian tugas pemilik dan karyawan yaitu antara lain: 

1. Pemilik usaha  

Pemilik usaha tidak bertanggung jawab secara langsung dalam kegiatan 

operasional, pemilik cukup memonitor serta mengecek kualitas dari hasil laundry 

agar bisa memberikan kepuasan kepada customers. Pemilik usaha juga yang 

bertanggung jawab dalam menghitung pemasukan dan pengeluaran perusahaan 

serta menjadi kasir pada usahanya. 

2. Karyawan 

Karyawan yaitu yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kegiatan 

operasional yang ada pada perusahaan. Yakni yang bertugas untuk mencuci, 

pengeringan, menyetrika,  hingga melakukan pengemasan pakaian dalam plastik. 

 

Leni Mustika. Perancangan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi pada Ayu Laundry. 
UIB Repository©2020



10 

 

                                                                             Universitas Internasional Batam 

3.3    Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Ayu laundry adalah jenis usaha yang bergerak dalam jasa pencucian 

pakaian. Bermacam jenis yang ditawarkan antara lain paket ekonomi, regular, dan 

express Ayu laundry beroperasi setiap hari dari pukul 08.30 pagi hingga 18.30 

malam  

Adapun Tahapan operasional sehari – hari Ayu Laundry pada saat ada 

pelanggan yang ingin mengantarkan pakaian kotor, yaitu: 

1. Cucian kotor diterima oleh bagian penerima pelanggan yang merangkap 

sebagai kasir. 

2. Bagian Penerima Pelanggan wajib bertanya kepada pelanggan mengenai 

pakaian yang akan dicuci apakah ada yang mudah luntur, atau ada yang harus 

dicuci khusus untuk menghindari kesalahan pencucian. 

3. Biasanya setelah itu pelanggan akan diminta menunggu untuk dibuatkan 

notanya. 

4. Cucian kemudian ditimbang dan dihitung jumlah unit pakaian. 

5. Setelah ditimbang, akan dibuatkan nota pembayaran, nota tersebut berisikan 

nama, alamat serta nomor telpon pelanggan, berapa jumlah berat dan berapa 

jumlah unit pakaian, dan berapa total pembayaran. 

6. Ayu Laundry juga mempunyai layanan pemilihan pewangi pakaian. Pelanggan 

dipersilahkan memilih pewangi yang diinginkan dan ditulis dalam nota 

pembayaran, nota pembayaran akan diberikan kepada pelanggan satu lembar 

berwarna hijau 

7. Jika pelanggan membayar uang dimuka maka nota tersebut akan di cap lunas 

oleh kasir. Apabila belum dibayar, maka pelanggan dapat membayar pada saat 

pengambilan pakaian yang telah di laundry di Ayu Laundry.
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