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BAB II
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
2.1 Sejarah Perusahaan
Rumpun Jaya Mobil merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam
bidang perdagangan mobil bekas. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2011 yang
beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 18 Pekanbaru. Pemilik dari Rumpun Jaya Mobil
Pekanbaru ini adalah Bapak Andri Sopan Sah.
2.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi Perusahaan :
Menjadi perusahaan mobil bekas yang sukses dan dikenal oleh masyarakat serta
menjadi perusahaan yang terpercaya karena kualitas unit yang dijual merupakan
kualitas yang terbaik.
Misi Perusahaan :
1. Menjual mobil-mobil bekas yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam transaksi jualbeli.
3. Melakukan pengembangan usaha dalam bidang otomotif dan meningkatkan
kesejahteraan karyawan.
2.3 Struktur Organisasi
Didalam suatu perusahaan baik besar maupun kecil, tentulah mempunyai
organisasi yang merupakan wadah untuk menampung bermacam-macam fungsi
dan elemen yang beda-beda tapi saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang
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telah ditetapkan. Untuk itu struktur organisasi yang disusun oleh perusahaan
haruslah fleksibel dalam arti memungkinkan adanya penyesuaian-penyesuaian
tanpa harus mengadakan perubahan total yang dapat mengganggu jalannya
operasional perusahaan.
Untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja dari semua orang yang
bekerjasama dalam organisasi, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana
struktur organisasi yang diperlihatkan oleh perusahaan secara efektif dan efisien
Gambar II.1 : Struktur Organisasi Rumpun Jaya Mobil Pekanbaru

2.4 Uraian Tugas
Adapun tugas dari masing-masing bagian dalam perusahaan adalah sebagai berikut
:
1. Pemilik Perusahaan
Berfungsi sebagai pemimpin perusahaan dalam mengelola perusahaan secara
keseluruhan dan menentukan kebijakan-kebijakan jangka panjang bagi
perusahaan.
2. Bagian Administrasi
Bertugas mengatur, mengawasi dan mengevaluasi cash flow perusahaan,
bertanggungjawab atas pencatatan dan laporan keuangan kepada pemilik
perusahaan serta menginventarisir kebutuhan keuangan seperti upah, gaji,

10

piutang, penanam modal dan sebagainya serta berkoordinasi dengan pemilik
perusahaan. Bagian administrasi ini juga bertugas dan bertanggung jawab
dalam menghitung penyusutan setiap aset yang dimiliki perusahaan.
3. Bagian Pemeliharaan
Bertugas memelihara kelayakan unit baik dari segi kebersihan maupun kondisi
unit agar tetap dalam kondisi baik dan siap jual.

