
 

 

 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Profile Perusahaan 

 Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service atau yang biasa lebih dikenal 

dengan Laksmi adalah perusahaan yang bergerak di bidang wedding service yang memiliki 

empat layanan yaitu Kebaya untuk pernikahan dan untuk acara lainnya, dekorasi pernikahan, 

home spa khusus untuk pengantin wanita, dan LM by Laksmi. Laksmi Kebaya Muslimah & 

Islamic Wedding Service juga merupakan sebuah perusahaan wedding service yang 

mengedepankan konsep pernikahan islami. Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding 

Service sendiri telah cukup lama berdiri dan ahli di bidangnya selama 8 tahun, dan selama 8 

tahun itu Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service terus tumbuh berkembang dan 

terus berbenah diri untuk semakin menjadi lebih baik di mata masyarakat luas. Selama itu juga 

Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service terus berkembang dengan selalu 

memberikan inovasi, kreativitas, kualitas dan kuantitas pada semua konsumennya. 

 Semua unsur yang ada di dalam pernikahan kliennya tentu berkonsepkan islami, dari 

kebaya pernikahan, make up, dekorasi, hingga pengisi acara, dan lain sebagainya. Oleh karena 

itu tak heran Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service menjadi pilihan dan solusi 

bagi wanita muslimah yang ingin merayakan pernikahannya dengan konsep islami. Laksmi 

Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service juga selalu dan terus berkomitmen untuk 

mengajak karyawannya bertumbuh bersama-sama sesuai dengan syariat islam. 
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2.2 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi  Perusahaan 

Visi dari Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service adalah Membangun 

peradaban islam untuk 100 tahun kedepan. 

Misi Perusahaan 

Misi dari Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service adalah ingin mewujudkan 

sebuah pernikahan islami yang sesuai dengan syariat islam. 

2.3 Sejarah Perusahaan 

 Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service telah berdiri dan bergerak 

selama 8 tahun, dan lebih tepatnya berdiri pada tahun 2008 silam. Didirikan oleh Nur Aini 

Madjid atau yang biasa dipanggil Nungki merupakan anak muda kelahiran 1991 yang sangat 

mencintai dunia fashion. Sejak lulus dari SMK 6 Surabaya, Nungki telah serius mendalami 

dunia fashion dengan melanjutkan sekolah ke Bunka School of Fashion Japan, Lasalle 

Internasional College dan LPTB Susan Budihardjo, pada tahun 2008 Nungki mulai menerima 
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jahitan di rumahnya untuk melatih skill lalu dengan dibantu satu orang teman semasa SMK. 

Pada awalnya Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service tak langsung berbentuk 

seperti sekarang ini. Awalnya Laksmi Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service hanya 

menerima orderan untuk menjahit saja, lalu semakin lama pemiliknya melihat adanya peluang 

dari bidang wedding service sehingga seiring berjalannya waktu dalam 8 tahun Laksmi 

Kebaya Muslimah & Islamic Wedding Service terus berbenah dan terus berinovasi untuk 

menjadi lebih baik dan semakin memuaskan konsumen yang menggunakan jasanya hingga 

menjadi seperti sekarang ini. 

2.4 Struktur Organisasi 

 

Gambar 2.1 

 

 


