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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Nusa Jaya Laundry merupakan toko yang berkerja dibagian service yaitu 

laundry yang sudah berjalan mulai tahun 2013 oleh Bapak Tasikun Wiyumanto. 

Bapak Tasikun Wiyumanto sendiri merupakan pemilik sekaligus pengelola usaha 

laundry ini.  Nusa Jaya Laundry terletak di Komplek Nusa Jaya Blok A5 no 36 

RT/RW 002/ 005, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota. Banyaknya 

pekerja yang dipekerjakan dua orang. Kegiatan yang dilakukan biasanya dimulai 

dengan penerimaan barang berupa pakaian yang diantar atau dijemput oleh 

pelanggan, setelah itu barang akan dilanjutkan keproses selanjutnya. Tarif yang 

dipasang juga termasuk murah dan aman untuk anak kos dan mahasiswa, tidak 

heran laundry ini ramai. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Semua perusahaan mempunyai susunan struktur yang terbentuk sesuai 

dengan posisi dan tugasnya sendiri-sendiri. Struktur organisasi dalam perusahaan 

pasti mempunyai jabatan dan wewenang masing-masing. Struktur organisasi 

setiap perusahaan wajib disesuaikan dengan kepentingan perusahaan, dan juga 

terpengaruhi perusahaan dalam mewujudkan hasil yang diinginkan. Dengan 

dibuatnya struktur organisasi, dapat membantu laundry untuk  menghindari 

terjadinya tugas yang sama antar karyawan. 

Susunan struktur organisasi dibutuhkan perusahaan supaya bisa 

beroperasi dengan baik dan efektif. Nusa Jaya Laundry dipimpin oleh Ibu Saliyem 

sebagai pemilik usaha laundry dan dibantu anaknya Hamzah yang berperan 

sebagai pemilik dan pengurus laundry tersebut. 
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Gambar 3.1 Struktur susunan organisasi Nusa Jaya Laundry, sumber Data diolah, 

(2019) 

Terdapat kewajiban setiap jabatan dalam melaksanakan kegiatan 

operasionalnya sebagai berikut:  

1. Pemilik usaha 

Peran pemilik sebagai mengambil keputusan jika terdapat masalah, 

melakukan kontrol aktivitas laundry, mengawasi karyawan, dan menjaga 

laundry agar tetap rapi dan semuanya berjalan dengan baik sehingga 

tidak adanya kesalahan. Mengontrol keuangan operasional dan biaya. 

2. Karyawan 

Karyawan bertugas untuk melayani konsumen yang ingin menggunakan 

jasa laundry. Karyawan juga bertugas mengambil pakaian yang hendak 

dicuci, menggosok pakaian dan mengemas pakaian bersih. 

 

1.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Nusa Jaya Laundry berkerja mulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 

21.00 WIB. Laundry ini beroperasi setiap hari, hal ini menjadi nilai tambah Nusa 

Jaya Laundry. Karena dengan beroperasi setiap hari,  memudahkan konsumen 

untuk mengantar pakain kotor tanpa perlu menunggu keesokan harinya, pada saat 

tanggal merah mereka memilih untuk selalu mengerjakan aktivitas seperti 

biasanya, kecuali pada saat hari besar lebaran idul fitri dan lebaran idul adha 

mereka memutuskan tutup untuk merayakannya. 

Aktivitas yang dikerjakan laundry ini diawali dengan menerima pakaian 

yang akan dicuci dalam satuan kg ataupun per pcs. Setelah menerima pakaiannya 

karyawan menimbang berapa seberat pakaian yang hendak dibersihkan. Sudah 
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ditimbang karyawan menghitung total berat pakaian yang akan dibayar oleh 

customer tersebut. Pelunasan bisa dilunasi sebelum mengambil pakaian atau 

setelah mengambil pakaian, dan customer akan mendapatkan nota 

pembayarannya. 

3.3 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Nusa Jaya Laundry belum memiliki aplikasi pencatatan laporan 

keuangan akuntansi yang tepat. Laundry tersebut memakai sistem pencatatan 

secara manual maka owner tidak bisa mengetahui berapa pengeluaran dan 

pemasukan laundry. Pencatatan manual yang ditulis oleh pemilik hanya 

pencatatan berupa penerimaan dan pengeluaran secara kas pada buku. 

Terkadang pemilik menghitung pendapatan laundry berdasarkan uang 

kas yang diterima hari itu saja. Pemilik juga mencatat pembelian secara utang 

pada buku pencatatan dan membayar utang pembelian tersebut dengan termin satu 

bulan. 
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