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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

Melihat pertumbuhan ekonomi dan potensi pasar yang menjanjikan di Provinsi 

Riau, mendorong Bapak Pendi untuk membuka perusahaan dealer sepeda motor. 

Setelah melalui perhitungan dan pertimbangan yang cermat, pada tanggal 3 Juli 2004 

diresmikan pembukaan dealer sepeda motor dengan nama CV Mahkota Motor 

dengan jumlah karyawan 15 orang dan dangan modal awal  Bangkinang, Lipat Kain, 

Rumbai  yang  berkantor  pusat  di Pekanbaru dengan alamat Jalan Kaharrudin  

Nasution No.207 A-C. Namun,  pada  bulan  Februari  2011 dipindahkan  ke  Jalan 

Kaharrudin  Nasution No.30 A-E. 

Dalam perkembangan CV Mahkota Motor banyak sekali menghadapi 

tantangan, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Disamping 

untuk menghadapi tantangan tersebut, juga dalam rangka meningkatkan prestise dan 

daya saing perusahaan berhasil mendapatkan kucuran dana dari Bank BCA Prioritas. 

Untuk lebih mendekatkan diri dengan pelanggan dan sekalipun untuk 

mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, maka didirikan outlet-

outlet baru. Sekarang ini CV Mahkota Motor telah memiliki karyawan yaitu 87 

orang. 

Dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen akan jasa-jasa 

perusahaan dan daya saing antar usaha semakin ketat serta pertumbuhan ekonomi 

yang semakin pesat, maka hal ini mendorong Bapak Pendi untuk menjadikan CV 
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Mahkota Motor yang terbaik. Setelah persiapan semakin matang pada tahun 

berikutnya setelah CV Mahkota Motor  berdiri, didirikanlah perusahaan-perusahaan 

lain diantaranya yaitu : PT. Mahkota Raja Motor, Mahkota Raja Motor Hangtuah, CV 

Mahkota Motor Bangkinang, CV Mahkota Motor Panam, dan CV Mahkota Motor 

Marpoyan. 

Aktivitas Perusahaan 

CV. Mahkota motor adalah perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan 

yaitu sepeda motor baru, penjualan dilakukan dengan cara tunai dan kredit. Sepeda 

motor tersebut dipasok dari PT. Yamaha Indonesia Motor MFG melalui main dealer 

PT. Alfa Scorpii dengan sistem pengambilan secara kredit dengan jangka waktu 30 

hari. 

Jangka waktu untuk transaksi penjualan angsuran kepada pelanggan adalah 12 

bulan, 15 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan. Untuk memperoleh kendaraan 

sepeda motor dari CV. Mahkota Motor dilakukan dengan cara melengkapi 

persyaratan  kredit  yang terdiri dari : 

1) Pas photo 

2) Foto copy kartu keluarga 

3) Foto copy KTP suami dan istri yang masih berlaku 

4) Rekening listrik atau telepon 

5) Slip gaji atau surat keterangan penghasilan, serta membayar uang muka 

yang telah ditetapkan 
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Kendaraan baru dapat diserahkan kepada konsumen apabila permohonan sudah 

disetujui oleh bagian survey (leasing). Uang muka yang harus dibayar oleh konsumen 

meliputi uang administrasi, biaya asuransi dan uang muka murni. Untuk penjualan 

secara angsuran ini dikenakan bunga antara 20-25% per tahun. Bunga dibebankan 

kepada konsumen secara progresif, dengan kata lain semakin panjang waktu 

pembayaran, maka bunga yang dibebankan pertahunnya semakin besar. 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

1. Visi 

Menjadi perusahaan mandiri yang terdepan dibidangnya, terbaik dalam 

pelayanan dan manajemen.Menjadi pilihan utama konsumen dan mitra usaha dengan 

reputasi terpercaya. 

2. Misi 

Menyediakan jasa di bidang otomotif dengan pelayanan terbaik yang 

didukung oleh kerja sama tim yang ulet, sistem manajemen yang baik, modern dan 

yang inovatif. 

3. Nilai-nilai Perusahaan 

1) Etos Kerja 

2) Budaya Kekeluargaan 

3) Berjuang demi kemajuan bersama 

4) Bersikapa sopan santun, disiplin dan rendah hati 

5) Mempunyai tanggung jawab dan loyalitas 
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4. Falsafah Perusahaan 

1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

2) Berlaku jujur dan adil 

3) Bekerja dengan ikhlas dan selaras 

4) Belajar dan berlatih tiada henti 

5) Berjuang demi kemajuan bersama 

6) Bersikap sopan santun, disiplin dan ramah 

7) Berorientasi kepada masa depan 

8) Bersyukur dan berterimakasih 

9) Mempunyai tanggung jawab dan loyalitas berbakti kepada Negara 

melalui usaha yang dikerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

49 

C. Struktur Organisasi Perusahaan 

STRUKTUR ORGANISASI CV. MAHKOTA MOTOR PEKANBARU 
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D. Uraian Tugas 

1. Owner 

Seseorang atau intansi yang memiliki pekerjaan dan memberikannya kepada 

pihak lain yang mampu melaksanakannya sesuai dengan perjanjian kontrak 

kerja. Untuk merealisasikan proyek,owner mempunyai kewajiban pokok yaitu 

menyediakan dana untuk membiayai proyek. 

2. General Manager 

Seseorang yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian/fungsional 

pada suatu perusahaan. General manager bertugas untuk mengambil keputusan 

dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai 

pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. 

3. Internal Audit 

Seseorang yang bertugas menangani proses pemeriksaan internal atas 

pengendalian yang dilakukan oleh manajemen apakah berjalan dengan baik 

serta efektif, hingga unit yang menjalankan sudah sesuai dengan prosedur yang 

telah ditetapkan. 

4. Finance Manager 

Seseorang yang memiliki jabatan penting untuk merencanakan, 

mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan secara komprehensif dan 

tepat waktu untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan 

yang mendukung pencapain target financial perusahaan. 
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5. Accounting Tax 

Seseorang yang bertugas merencanakan strategi perpajakan bagi 

perusahaan,menganalisa serta memprediksi potensi pajak yang akan ditanggung 

oleh perusahaan diwaktu mendatang, dan mengarsipkan perpajakan dengan 

sangat baik serta dijadikan pemeriksaan kembali dan evaluasi. 

6. Admin STNK 

Seseorang yang bertugas menangani kegiatan yang meliputi : pencatatan, surat 

menyurat, pembukuan ringan, pengetikan, agenda, dan sebagainya yang bersifat 

teknis ketata usahaan. 

7. Kasir 

Seseorang yang bertugas memegang kas, orang yang bertugas menerima dan 

membayarkan uang. 

8. IT ( Informasi Teknologi ) 

Seseorang yang menjaga, merawat hardware/software, dan memperbaiki 

program di perusahaan demi kelangsungan sistem. 

9. Manager Cabang 

Seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin cabang perusahaan 

dan menjalankan menejemen sesuait standart dari kantor pusat. 

10. Manager Service 

Seseorang yang bertanggung jawab atas kelancaran dan keakuratan kegiatan di 

bengkel. 
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11. Manager Spare Part 

Seseorang yang bertanggujawab mengawasi stok spare part bengkel, 

bertanggung jawab atas stok spare part yang ada di gudang. 

12. Supervisor Marketing 

Seseorang yang memonitor jalannya suatu pekerjaan di bidang penjualan. 

13. Service Advisor 

Seseorang yang menjalankan fungsi konsultasi bagi konsumen yang datang ke 

bengkel untuk melakukan service serta memiliki tanggung jawab dalam 

pencapaian target unit entry service setiap bulannya. 

14. Sales Counter 

Seorang yang bertugas melayani konsumen yang datang dengan dengan 

baik,agar konsumen tertarik terhadap produk yang ada. 

15. Service Counter 

Seseorang yang bertugas melayani konsumen yang ingin melakukan 

service,menginput histori service ke dalam sebuah program. 

16. Part Counter 

Seseorang yang bertugas menyediakan spart part untuk konsumen. 

17. Mekanik 

Seseorang yang bertugas mengecek dan memperbaiki motor konsumen yang 

akan disevice. 
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18. Driver 

Seseorang yang bertugas mengantar unit ke alamat konsumen yang telah 

disetujui. 

19. Admin Counter 

Seseorang yang bertanggung jawab atas kelancaran dan keakuratan data 

penjualan dan data tagihan unit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


