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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1.SEJARAH SINGKAT PERUSAHAAN

CV. Suci Motor merupakan salah satu show room penjualan yang ada di

Air Tiris, terletak di dekat pasar air tiris di Jl. Pekanbaru-Bangkinang KM.

48. pada awal berdirinya usaha penjualan sepeda motor bekas ini hanyalah

bermodalkan 2 juta, sewaktu itu Bpk. M. Anas, sebagai pendiri sekaligus

pemilik usaha ini hanya mencoba membelikan uang hasil kerja di Malaysia

untuk membeli sepeda motor bekas. Setelah ia membeli sepeda motor bekas,

sepeda motornya tersebut ditawari oleh orang dengan harga yang dirasa

menguntungkan.

setelah dirasa memiliki cukup modal, maka Bpk. M. Anas mendirikan

usaha jual-beli sepeda motor bekas di Pekanbaru pada tahun 2002 . Namun,

karena tingginya tingkat persaingan di kota Pekanbaru tersebut, maka pada

tahun 2006, usaha jual beli sepeda motor bekas tersebut ia pindahkan ke

kampuang halamannya, yaitu di Air Tiris.

4.2.STRUKTUR ORGANISASI

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tidaklah dilakukan

secara sendiri oleh pimpinan perusahaan melainkan dilakukan secara

bersama-sama dan terkoordinir melalui orang-orang yang ada, dimana

masing-masing orang tersebut bekerja menurut bidang dan spesifikasi yang

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Untuk itu diperlukan
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suatu organisasi, yang lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa organisasi adalah

bentuk dari setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi merupakan suatu proses interaksi, yaitu adanya hubungan antar

fungsi wewenang dan tanggung jawab atas setiap orang terhadap

pekerjaannya yang dibebankan kepada anggota organisasi.

Sebagai suatu proses interaksi, kata organisasi bersifat hidup, berkembang

dan bergerak. Jadi organisasi tidaklah mati atau statis. Dengan demikian

jelaslah bahwa organisasi itu terdiri dari sekelompok orang-orang yang

bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Ada tiga ciri sifat dari suatu

organisasi yaitu:

1. Adanya sekelompok orang-orang

2. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis

3. Kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-

masing

Berbagai ciri-ciri tersebut harus saling terkait antar satu dengan yang

lainnya sehingga membentuk rantai kegiatan dalam mencapai sasaran

perusahaan. Maka dalam pengertian organisasi ini dapat dinyatakan sistem

saling pengaruh antar orang dalam sekelompok yang bekerjasama untuk

mencapai tujuan tertentu.

Dalam pengertian ini, organisasi dianggap sebagai pengelompokan

aktivitas yang diperlukan untuk organisasi secara horizontal dan vertikal.

Agar fungsi suatu organisasi terlaksana dan bermakna sebagaimana yang

diharapakan maka perlu adannya pembagian tugas dan wewenang secara jelas
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dan tegas. Bentuk dari pada pembagian tugas dan wewenang yang merupakan

implementasi, selanjutnya dituangkan dalam struktur yang diartikan sebagai

hubungan antar fungsi atau aktivitas dalam organisasi, sehingga dapat jelas

organisasi-organisasi yang dimaksud. Jadi dengan demikian, struktur

organisasi adalah merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan

organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas dan wewenang yang

masing-masing mempunyai peranan tertentu dalam kesatuan yang utuh.

Sturktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat efektif dan efisien.

Suatu organisasi yang dikatakan efektif adalah bagaimana struktur tersebut

memungkinkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dari setiap individu

yang ada dalam mencapai sasaran organisasi. Sedangkan struktur organisasi

yang efisien adalah kalau memudahkan dalam pencapaian tujuan-tujuan oleh

orang-orang dengan konsekuensi yang takterduga atau biaya minimum.

Dengan struktur organisasi yang efisien ini, diharapkan dapat terhindar dari

terjadinya pemborosan atau kecerobohan, sehingga dapat memberikan

kepuasan kerja, mempunyai garis otoritas yang jelas dan tuntutan yang wajar

akan tanggung jawab, mengizinkan partisipasi dalam memcahkan persoalan,

memberikan ketentuan tentang status serta juga memberikan kesempatan

pengembangan pribadi dan trif upah yang bersaing.

Bentuk organisasi pada setiap perusahaan mempunyai perbedaan. Hal ini

disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kebutuhan perusahaan. Struktur

organisasi yang digunakan oleh CV. Suci Motor Air Tiris adalah berbentuk

lini (garis) yang dipakai oleh seorang direktur yang mempunyai garis
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komando. Direktur merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan yang

mempunyai tugas menetapkan tujuan dan kebijakan yang akan dilakukan oleh

perusahaan. Struktur organisasi perusahaan ini dapat dilihat pada gambar

berikut ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

CV. Suci Motor Air Tiris

Sumber: Suci Motor Air Tiris
Pimpinan usaha selaku pemegang kekuasaan tertinggi di perusahaan

bertugas menentukan segala kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh

perusahaan. Pimpinan akan dibantu oleh karyawan menjalankan aktifitas

yang ada pada perusahaan tersebut.

4.3 AKTIFITAS PERUSAHAAN

Adapun aktivitas perusahaan yang rutin dilakukan adalah melakukan jual-

beli sepeda motor bekas. Perusahaan membeli sepeda motor bekas dari

masyarakat, kemudian menjual sepeda motor tersebut ke konsumen.

Showroom buka pada setiap hari, kecuali hari minggu dan hari libur nasional.

pemilik/pimpinan
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penjaga toko
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