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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Gita Riau Makmur didirikan berdasarkan Akta Notaris Marudin 

Pasaribu, SH. Nomor 2 tanggal 31 Januari 2000 di Tanjung Karang, Teluk 

Belitung. Akta ini telah mendapat pengesahan dari mentri Hukum dan 

perundang-undangan Republik Indonesia dalam surat keputusan Nomor C-

10252.HT.01.01.Th.2000 tanggal 15 Mei 2000. Perusahaan berkedudukan 

diPekanbaru, pada awal mulai beroperasi secara komersial di Jalan Tuanku 

Tambusai Pekanbaru, pada bulan Januari 2001 perusahaan mendapat 

kepercayaan untuk menjadi Dealer Mobil merek Hino dengan mobil 

berkatagori III (kendaraan beroda melebihi enam roda) dan pada tahun 2001 

dengan mobil berkatagori II (kendaraan beroda dengan tidak melebihi enam 

roda), pada tahun 2003 perusahaan melengkapi diri dengan fasilitas purna jual 

service dan spare part dengan memindahkan lokasi-lokasi perusahaan ke jalan 

Kaharuddin Nasution KM.12 (Marpoyan) Pekanbaru. 

Seiring dengan peningkatan permintaan mobil merek Hino dan 

perusahaan penjualan maka pada tahun 2007 perusahaan membuka 

perwakilan-perwakilan dibeberapa kabupaten provinsi Riau, diantaranya di 

Pangkalan Kerinci kabupaten Pelalawan, Ujung Batu kabupaten Rohul dan 

Duri kabupaten Bengkalis. 
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4.2. Struktur Organisasi  

Salah satu usaha untuk menjamin adanya fleksibilitas dalam rangka 

pengembangan suatu organisasi, maka bentuk organisasi diusahakan sederhana 

mungkin. Pada penyusunan struktur organisasi ini yang perlu diperhatikan 

adalah tentang bagaimana struktur organisasi dipilih berdasarkan pada 

kebutuhan yang ada pada organisasi tersebut, karena hal ini sangat penting 

dalam usaha peruahaan secara efektif dan efesien. 

Adapun struktur organisasi yang diterapkan di PT. Gita Riau Makmur 

Pekanbaru adalah struktur organisasi garis.  Dari struktur ini dapat diketahui 

bahwa garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertical antara 

bawahan dengan atasan dan disinipun terlihat juga masing-masing tingkat yang 

dihubungkan dengan garis wewenang, dimana setiap kepala unit bertanggung 

jawab untuk melaporkan kepada unit satu tingkat diatasnya. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keadaan struktur organisasi PT. 

Gita Riau Makmur Pekanbaru, maka disini penulis menerangkan  job 

description, yaitu: 

1. Direksi 

• Bertanggung jawab sepenuhnya atas operasional 

• Meneruskan dan menyebarkan kebijaksnaan dari perusahaan 

• Memimpin perusahaan didalam mencapai profit dan laba 

• Menjalin kerjasama yang baik dengan mitra bisnis 
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2. Manager Keuangan dan Akuntansi 

• Bertanggung jawab atas kegiatan Keuangan, Pajak serta 

Pembukuan 

a. Administrasi Keuangan. 

• Membuka segala jenis faktor yang berhubungan dengan 

pemasaran, penjualan, maupun piutang. 

• Memeriksa semua jenis transaksi dan bukti transaksi. 

• Melaksanakan / mengatur serta menyusun laporan kas masuk 

dan kas keluar. 

• Membuat faktur / kwitansi penjualan atau nota pengiriman. 

• Menganilisis badged dan biaya. 

b. Administrasi Perpajakan 

• Melaksanakan / mengatur serta menyusun segala kegiatan 

perpajakan 

c. Administrasi Pembukuan 

• Menyusun seluruh operasional secara systematis didalam 

pembukuan 

• Menyusun serta melaporkan neraca perusahaan 

• Membuat dan melaporkan buku kas 

3. Manager Operasional 

• Bertanggung jawab atas kegiatan Marketing, Spare Part, Service 

dan Umum, Sales man dan Supir Part. 
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a. Marketing 

• Melaksanakan tugas khususnya dibidang pemasaran 

• Melaksanakan pelayanan-pelayanan penjualan 

• Memberikan pengarahan kepada bawahannya 

b. Spare part 

• Bertanggung jawab didalam pengadaan spare part bagi kendaraan 

yang ada 

c. Service 

• Bertanggung jawab serta melaksanakan pemeliharaan dan 

perbaikan kendaraan yang masuk bengkel 

d. Umum 

• Membantu dalam pengamanan operasional kedalam serta keluar 

perusahaan 

• Menginformasikan operasional perushaan 

e. Salesman  

• Mempromosikan produk kepada konsumen dan pelanggan 

• Melakukan pengecekkan rutin terhadap permintaan pelanggan 

• Melakukan penagihan terhadap faktur yang telah jatuh tempo 

f. Supir Part 

• Melakukan pengiriman barang kepada konsumen dan 

pelanggan 

• Menjaga kendaraan yang digunakan dan barang yang akan di 

antar agar tidak rusak. 
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Struktur Organisasi 

Gambar 4.1 struktur organisasi PT. GITA RIAU MAKMUR PEKANBARU 

2017 

 

Sumber: PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru 2017 
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4.3. Aktivitas Perusahaan 

PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru merupakan dealer dari truk merek 

Hino di wilayah kota madya  pekanbaru, dimana kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan tersebut yaitu: 

Showroom 

Merupakan tempat penjualan kendaraan mobil yang bertempat di jalan 

Kaharuddin Nasution KM. 12 Pekanbaru. Dimana mobil tersebut ditempatkan 

suatu ruangan khusus yang kemudian bagi konsumen yang berminat dapat 

membelinya dan semua yang berada pada ruangan tersebut adalah untuk dijual. 

        a. Penjualan Spare Part (Suku Cadang) 

Selain menjual mobil dalam bentuk utuh, PT. Gita Riau Makmur 

Pekanbaru juga menyediakan atau menjual suku cadang untuk truk merek 

Hino. 

        b. Pusat Perbengkelan dan Service Kendaraan 

PT. Gita Riau Makmur Pekanbaru membuat suatu tempat perbengkelan 

dan service dilokasi penjualan dengaan tujuan agar konsumen yang membeli 

truk merek hino dapat melekukan perbaikan atau service di bengkel tersebut. 

 

 

 

 

 


