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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Ninja Laundry berdiri pada 01 Agustus 2017, yang dikelolah oleh 4 

orang yaitu Bapak Supianto, Bapak Frendy Setia Budi, Bapak Freddy dan Bapakj 

Fernando. Bisnis ini dikelolah oleh anak muda. Alamat toko tersebut terletak di 

Kota Batam, Komplek Wijaya Kusuma Blok B Nomor 4 (Belakang Hotel Nagoya 

Plaza). Toko tersebut bergerak di bidang jasa yaitu melakukan kegiatan laundry. 

Toko tersebut mempunyai omset sebesar kurang lebih Rp230.000.000.- Oleh 

karena itu, dibutuhkan untuk merancang suatu promosi dengan menggunakan 

media sosial, berguna meningkatkan omset penjualan pada kuartal berikutnya 

beserta minat daya yang tinggi. 

Visi dari Ninja Laundry yaitu menjadikan laundry yang dapaat 

memberikan pelayanan yang bagus dan berkesan bagi konsumen. Memberikan 

hasil cucian yang wangi, rapi, bersih dan membuat agar para pelanggan menjadi 

setia terhadap laundry ini. Memberikan senyuman dan salam yang sopan untuk 

pelangggan yang dating ke toko.  

Misi dari Ninja Laundry menjadikannya sebagai salah satu laundry yang 

ada dibatam untuk bekerja secara professional serta agar dapat diminati oleh 

masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai salah satu sarana bagi mereka yang 

tidak memliki waktu  untuk menyuci pakaian yang ingin di cucikan di ninja 

laundry. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi yang dikelolah Ninja Laundry 
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Gambar 1 Struktur Ninja Laundry 

Sumber: Data diolah penulis (2019). 

Usaha dari Ninja Laundry ini terdiri dari atas 3 karyawan.  

Kewajiban dari karyawan pada  ninja laundry adalah sebagai berikut: 

a. Menjaga kasir, 

b. Kebersihan terawat, 

c. Mengayomi kostumer, 

d. Mengantar pakaian yang telah dibersihkan kepada tangan konsumen, 

e. Merapikan alat setrika baju. 

Pemilik usaha memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Memberikan arahan serta kontrol karyawan, 

b. Menentukan keputusan yang bijak yang akan diterapkan pada usaha 

tersebut. 

c. Mengayomi konsumen, 

d. Menyiapkan dan menyediakan bahan yang akan digunakan untuk 

melakukan kegiatan laundry. 

 

Pelanggan juga memilki kewajiban dalam penggunaan jasa laundry tersebut yaitu: 

a. Hak untuk diperlakukan ataupun dilayani secara benar dan jujur. 

b. Mendapatkan kompensasi, atau penggantian apabila hasil laundry dilakukan 

tersebut diterima tidak sesuai yang diinginkan, seperti contoh pelanggan 

tersebut ingin dry clean tetapi dari pihak perusahaan malah melakukan 

cleaning biasa.  

 

Karyawan 

 

Karyawan 

 

Pemilik  
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan pertama dari Ninja Laudnry tersebut yaitu melakukan kegiatan 

cuci baju, keringin, setrika, dan lipat pakaian. Ninja Laundry mulai beropersi  

bisnisnya pada jam 08.00 hingga jam 21.30 untuk Hari Senin sampai dengan hari 

Sabtu, apabila untuk Hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. 

Tabel 1 

Jam operational Ninja Laundry (Senin- Sabtu) 

Hari Jam Operasional 

Senin – Sabtu 08.00 WIB - 21.30 WIB 

Minggu 08.00 WIB - 12.00 WIB 

 

Sumber: Data diolah  penulis (2019). 

3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Strategi yang diterapkan oleh toko Ninja Laundry tersebut sejauh ini 

hanyalah melalui word of mouth (WOM) dimana hanyalah orang-orang disekitar 

daerah sana saja yang mengetahui tempat tersebut, beserta orang-orang yang telah 

menggunakan jasa laundry mereka. Sistem pendapatan yang mereka lakukan 

masih menggunakan pembukuan manual tanpa system. 
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