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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Berdirinya  PT. Capella  Dinamik Nusantara Kampar 

 

Pada awal tahun 1971 CAPELLA didirikan untuk pemasaran sepeda Honda 

di Palembang. Usaha ini kemudian berkembang menjadi PT. Capella Medan 

(Holding Company) yang didirikan pada tanggal 19 Oktober 1973, dengan kantor 

pusat berkedudukan di jalan Rahmadsyah No. 55-57 Medan. Seiring dengan 

perkembangan bisnis otomotif di Indonesia, PT. Capella Medan di dipercayakan 

oleh PT. Astra International untuk mengembangkan usahanya yang lebih jauh 

yaitu penjualan mobil seperti DAIHATSU, BMW, ISUZU, NISSAN DIESEL 

TRAKTOR PERTANIAN KUBOTA dan berbagai jenis Suku Cadang. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, maka pada tanggal 13 

November 1986 PT. Capella Dinamik Nusantara didirikan, dengan kantor pusat 

berkedudukan di Medan. Dengan demikian PT. Capella Dinamik Nusantara 

merupakan salah satu anak perusahaan dari PT. Capella Medan. Khusus untuk 

menangani pemasaran sepeda motor Honda di provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam dan Riau. 

Pada tanggal 1  Mei 2003 Kantor pusat pemasaran PT. Capella Dinamik 

Nusantara didirikan di Provinsi Riau tepatnya di kota Pekanbaru. Berselang satu 

tahun, PT. Capella Dinamik Nusantara cabang Riau mendirikan kantor cabangnya 

di Kabupaten Kampar, yang berada di Jalan Pekanbaru-Bangkinag Km 39 ini 

tepatnya di Dusun I Pasar Kampar, Desa Kampar Kabupaten Kampar, Riau. 
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Visi Misi Perusahaan 

Visi PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar adalah menjadi pemimpin 

pasar sepeda motor dalam distribusi, penjualan dan pelayanan purna jual. 

Sedangkan yang menjadi misi dari PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar 

adalah menguasai wilayah pemasaran sehingga dapat memaksimalkan penjualan 

produk, mengenai pasar penjualan, meningkatkan kualitas kinerja karyawan dan 

meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. 

Slogan Perusahaan 

S ( sistem manejemen yang efisien dan efektif) 

P (prioritas kepuasan konsumen) 

I (integritas) 

R (rensponsibilitas) 

I (inovasi untuk terus belajar dan berkembang) 

T (terbaik dalam bidangnya) 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Adapun struktur organisasi PT. Capella Dinamik Nusantara Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut : 

Gambar II.1 Stuktur Organisasi PT. Capella Dinamik Nusantara 

Kampar 

  

  

 

 

 

 

  

 

Sumber: PT. Capella Dinamik Nusantara Kampar 
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Pada struktur organisasi tersebut akan terlihat siapa dan kepada siapa 

diberikan tugas-tugas dan tanggung jawab karyawan dalam menjalankan 

fungsinya didalam perusahaan. Adapun bagian-bagian yang ada dalam struktur 

organisasi pada perusahaan ini adalah : 

1. Pimpinan Dealer 

Sebagai penanggung jawab  utama segala aktivitas dalam perusahaan. 

2. Administration 

Bertugas menginput data penjualan yang dilakukan sales, menerima dan 

membalas telepon/email yang masuk, membuat laporan persediaan barang dan 

laporan penjualan yang diminta oleh pimpinan perusahaan, melakukan order 

pesanan ke pabrik dan membuat laporan pajak sebagai kewajiban perusahaan. 

3. Kasir 

Bertugas menerima uang dari seluruh transaksi penjualan sepeda motor 

Honda baik Down Payment maupun angsuran kredit, melakukan kiriman uang 

kekantor pusat tiap hari kerja, menyimpan dokumen berharga BPKB dan 

membuat laporan keuangan, serta mengontrol biaya pengeluaran kantor cabang. 

4. PDI Man 

Bertugas mengecek kondisi unit sepeda motor sesuai dengan ceklis PDI 

yang telah ada, memastikan bahwa unit sepeda motor dalam keadaan siap pakai 

dan dalam kondisi siap untuk dijual, melakukan klaim apabila diperlukan, 

melakukan cek fisik motor dan nomor rangka mesin kendaraan dan memberikan 

kebagian STNK, menjaga dan merawat tools dan peralatan lainnya yang 

dipergunakan pada saat bekerja. 
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5. Sales Administration  

Bertugas memasukkan data base dari konsumen setiap penjualan, 

membantu seluruh aktivitas penjualan, terutama dalam bidang administrasi seperti 

monitoring sejauh mana produk siap untuk diserahkan pada konsumen, membuat 

laporan aktivitas penjualan setiap hari, minggu bahkan bulan. 

6. Parts counters 

Bertugas melayani konsumen dalam pembelian sepeda motor, melakukan 

aktivitas promosi baik pameran maupun Show Room events. 

7. Counter sales 

Bertugas membuat laporan penjualan harian maupun bulanan, menerbitkan 

kwitansi pembayaran maupun faktur penjualan untuk setiap transaksi. 

8. Canvasser 

Bertugas melakukan kegiatan kanvas, yaitu masuk ke desa-desa dengan 

mobil yang membawa langsung sepeda motor. 

9. Deliveryman 

Bertugas mengantar dan mengirimkan sepeda motor ke alamat konsumen, 

memastikan konsumen menerima barang sesuai yang telah dipesan, memberikan 

informasi yang dibutuhkan mengenai sepeda motor hingga layanan purna jual dan 

garansi kepada konsumen. 

2.3. Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas perusahaan merupakan kegiatan yang terjadi didalam maupun 

diluar perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan 

mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Berjalannya suatu perusahaan 
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adalah karena adanya kerja sama antara satu pekerjaan yang satu dengan yang 

lainnya. Dengan aktivitas perusahaan diharapkan dapat mendorong tercapainya 

suatu tujuan perusahaan secara efisien dan efektif dalam usaha meningkatkan 

hasil yang lebih baik. 

Adapun aktivitas yang dijalankan oleh PT. Capella Dinamik Nusantara 

Kampar adalah perusahaan ini bergerak dibidang penjualan dan perbengkelan 

Honda beserta suku cadang. Penjualan sepeda motor yang dilakukan oleh PT. 

Capella Dinamik Nusantara Kampar adalah menggunakan sistem kredit dan juga 

tunai sedangkan alat suku cadang asli Honda sistemnya tunai atau cash.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


