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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Aryanafresh Laundry adalah salah satu UMKM bergerak di bidang jasa 

berupa Laundry yang berdiri di tahun 2012 oleh Bapak Ibnu Arya dan Ibu 

Ernawati yang beralamat di Komplek Ruko Royal Sincom Blok B-06 Batam 

Centre, Batam. Aryanafresh Laundry menawarkan jasa mencuci pakaian dan bed 

cover. Usaha ini memiliki dua orang karyawan yang bekerja di bagian 

operasional, karyawan ini digaji dengan sistem pemberian gaji bulanan. 

Aryanafresh Laundry ini beroperasional pada jam 08.00 pagi sampai dengan jam 

05.00 sore.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi merupakan suatu susunan komponen-komponen atau 

unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur tersebut akan menggambarkan secara 

jelas kedudukan, fungsi, hak, dan masing-masing kewajiban dari posisi tersebut. 

Struktur organisasi juga menunjukkan adanya pembagian kerja dan bagaimana 

fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. 

Aryanafresh Laundry merupakan toko kecil yang bergerak di bidang jasa 

Laundry sehingga hanya mempunyai dua karyawan saja yang bertugas dibagian 

operasional. Ada pun struktur Aryanafresh Laundry: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Aryanafresh Laundry, sumber: Data diolah, 2019. 

Berikut masing-masing peran dari setiap jabatan yang tertera di struktur 

organisasi: 
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1. Pemilik Usaha 

 Pemilik usaha bertugas dalam mengatur jalannya kegiatan perusahaan, 

mengambil keputusan jika terjadi permasalahan, melakukan pengawasan 

terhadap karyawan, mengelolah semua kegiatan administrasi dan 

keuangan bisnis, dan mengontrol penerimaan dan pengeluaran kas. 

2. Karyawan 

Karyawan bertugas melayan pelanggan, mencuci pakaian, menjemur, dan 

menyetrika baju, sampai mengantarkan baju. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aryanafresh Laundry adalah UMKM yang bekerja di bidang Laundry. 

Jasa yang ditawarkan berupa cucian komplit dan setrika pakaian. Aktifitas 

kegiatan operasional Aryanafresh Laundry ini mulai dari memilah pakaian 

sebelum dicuci, pencucian pakaian, pengeringan atau penjemuran, penyetrikaan 

sampai dengan pengemasan baju lalu diantarkan kembali ke pelanggan.  

Pemilik sendiri langsung turun tangan mengelolah bisnisnya di mana 

pemilik juga menjadi bagian kasir dan bagian antar jemput pakaian. Proses ini 

diawali dengan bagian antar jemput pakaian dengan waktu yang ditentukan oleh 

pelanggan atau mengantar dan menjemput baju sendiri ke tempat laundry. 

Kemudian pemilik toko atau kasir mencatat berat pakaian yang akan di laundry 

dan menghitung serta mencatat harga yang sudah ditetapkan dan memperhatikan 

permintaan pelanggan, seperti digantung dengan gantungan pakaian atau dilipat, 

menyortir baju putih dan berwarna agar tidak luntur. Bagian operasional juga 

menulis nama pelanggan agar tidak tertukar dengan pakaian pelanggan lainnya. 

Setelah itu, pakaian dimasukkan ke dalam mesin cuci, setelah proses cuci dan 

pengeringan pakaian selesai, pakaian dijemur. Pakaian yang sudah dijemur di 

setrika dengan pewangi dan dikemas dengan rapi.  

 Proses pengambilan pakaian dan pembayaran dilakukan oleh pemilik 

usaha atau kasir. Pelanggan yang mengambil pakaian biasanya diminta 

menunjukkan bukti nota, jika pelanggan yang sudah lunas pada saat penyerahan 

pakaian langsung diberikan atau diantar sedangkan bagi yang belum lunas akan 

melakukan pembayaran. 

Wafa Eka Febriani. Penyusunan Sistem Internal Akuntansi pada Aryanafresh Laundry. 
UIB Repository©2020



14 

 

Universitas International Batam 

 

3.4 Sistem Pencatatan Akuntansi Perusahaan. 

Aryanafresh Laundry melakukan pencatatan akuntansi untuk mengelola 

usahanya dengan sederhana, tidak ada membuat laporan keuangan hanya 

membuat dengan buku untuk mencatat nota penjualan dan pengeluaran kas untuk 

perlengkapan Laundry. Penerimaan penjualan diterima dalam bentuk kas oleh 

kasir dan disimpan oleh kasir yang kemudian setelah selesai jam operasional akan 

diambil oleh pemilik usaha sekalian juga dengan nota penjualan dan pembelian di 

hari itu. Kas yang dipegang oleh pemilik usaha akan dihitung dan dicocokkan 

dengan nota-nota yang sudah diambil. Untuk menentukan laba dan rugi biasanya 

pemilik usaha setiap bulannya mencatat manual di buku. Biasanya pencatatan ini 

dilakukan oleh pemilik. Buku penjualan ini tidak efisien dan akurat karena tidak 

memenuhi standar akuntansi, terkadang pemilik usaha merasa sulit untuk 

menentukan laba yang didapat setiap bulannya. 
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