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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Indomas Ban merupakan perusahaan barang dagang yang bergerak di

bidang penjualan yang memiliki persediaan barang berupa Ban, Velg Mobil, dan

Oli. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1998 yang beralamat di Jl. Tuanku

Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok A no 8/9 Pekanbaru. Pemilik dari

Indomas Ban Pekanbaru ini adalah Bapak Martianas.

B. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

Menjadi perusahaan barang dagang yang sukses dan dikenal oleh masyarakat serta

menjadi perusahaan yang terpercaya karena kepuasan pelanggan atas barang

perlengkapan mobil tersebut serta mempunyai persediaan yang cukup memadai

dan memiliki kualitas yang tinggi.

Misi Perusahaan :

1. Menyediakan persediaan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau

2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan

3. Melakukan pengembangan usaha dalam bidang otomotif dan

meningkatkan kesejahteraan karyawan
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C. Struktur Organisasi Perusahaan

Didalam suatu perusahaan baik besar maupun kecil, Suatu organisasi tentu

mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam mencapai tujuan tersebut, perlu

kerjasama antar anggota organisasi. Kerjasama harus disusun menurut struktur

organisasi yang dibuat sedemikian rupa sehingga mampu secara efektif dan

efisien mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu susunan

dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam

menjalin kegiatan operasional bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan

dikoordinasikan secara formal untuk mencapai tujuan perusahaan.

Dalam struktur organisasi akan terlihat jelas adanya pemisahan dan

pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam

organisasi. Dengan demikian, struktur organisasi yang tertata dengan baik,

memungkinkan masing-masing bagian terkoordinasi dengan baik dan maksimal.

Adapun Cv. Indomas Ban Pekanbaru juga telah melakukan kebijaksanaan dengan

menentukan tugas masing-masing bagian guna kelancaran tugas-tugas ataupun

pekerjaan perusahaan terkoordinasi dengan baik dan maksimal.
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Sumber : Cv. Indomas Ban Pekanbaru

D. Tugas dan Wewenang

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang struktur organisasi Cv. Indomas

Ban Pekanbaru, maka penulis akan menerangkan tentang tugasnya yaitu:
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a. Bertugas sebagai penanggung jawab atas aktivitas perusahaan

b. Bertanggung jawab mengawasi dan mengatur penggunaan keuangan

perusahaan untuk keperluan operasional perusahaan.

c. Bertanggung jawab dalam membina dan mengembangkan hubungan

dengan konsumen.

d. Bertanggung jawab mengawasi aset perusahaan demi segala resiko

yang menyebabkan kerugian perusahaan dan tugas-tugas lain yang

bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan.

3. Bagian Administrasi dan Keuangan

a. Bertanggung jawab penuh atas kelancaran aktivitas kerja keuangan

b. Bertanggung jawab dalam proses penyusunan akuntansi sesuai dengan

jumlah transaksi yang terjadi pada perusahaan.

c. Bertanggung jawab memeriksa uang yang diterima baik tunai maupun

nontunai.

d. Bertanggung jawab atas laporan kas harian beserta bukti.

e. Bertanggung jawab mencatat atas penerimaan pembayaran dari

konsumen atau pelanggan.

4. Bagian Gudang

a. Bertanggung jawab memeriksa laporan stok dan mencocokkan fisik

barang secara berkala.

b. Bertanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran barang.

c. Bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran kerja dibagian gudang

baik masalah teknis maupun nonteknis.
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d. Bertanggung jawab mengatur pengeluaran barang dengan sistem FIFO

e. Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan gudang beserta

isinya.

5. Bagian Mekanik

a. Kepala Mekanik

1. Mengatur jalannya operasional perbaikan serta keluhan dari

konsumen yang datang ke bengkel dan ikut serta juga dalam

perbaikan.

2. Memeriksa hasil kerja dari setiap bagian mekanik

3. Memelihara (menjaga kebersihan dan kelengkapan) peralatan

kerja, menjaga kerapian dan kebersihan tempat kerjanya.

b. Bagian Ban

Melepas dan memasang ban yang terjadi kerusakan atau mengganti

bannya atas permintaan konsumen

c. Bagian Mesin

Bertugas mengecek dan memperbaiki masalah dalam bidang mesin

mobil.

d. Bagian Spooring

Bertugas sebagai menata , memelihara, memasang kaki-kaki kendaraan

e. Bagian Kolong Mobil

Bertugas untuk mengecek apa yang terjadi dibagian kolong mobil

sekaligus membersihkan bagian tersebut.
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E. Aktivitas Perusahaan

Tujuan didirikan perusahaan bagi perusahaan komersial adalah untuk

memperoleh laba maksimum, meningkatkan volume pelayanan dan penyediaan

stok barang dengan diikuti oleh kenaikan laba perusahaan untuk menjalankan

aktivitas perusahaan. Cv. Indomas Ban Pekanbaru sebagai salah satu perusahaan

dagang resmi yang melayani dan memenuhi serta menyediakan stok barang

kebutuhan konsumen.


