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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Identitas Perusahaan 

Usaha Rizky Cars Rental dibentuk pada 15 juni 2015 oleh Restu Hasan. 

Usaha ini bergerak pada bidang jasa penyewaan mobil jika sedang berkunjung ke 

Batam. Rizky Cars Rental berlokasi di Komplek Nagoya Garden 2, Jl. Seraya 

Garden No. 11 (belakang hotel seruni). Saat ini Rizky Cars Rental memiliki 3 

anggota untuk menjaga toko ataupun mengantar tamu secara bergiliran. 

Gambar 2  Rizky Cars Rental, sumber: Data diolah, 2019. 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Dibawah ini menggambarkan bentuk struktur organisasi di usaha Rizky 

Cars Rental: 

Gambar 3 Struktur organisasi, sumber: Data diolah, 2019. 
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Ulasan dibawah ini berisi penjelasan mengenai posisi serta tanggung 

jawab untuk setiap karyawan dalam melakukan aktivitas operasional: 

1. Pemilik usaha berperan mengkoordinasi dan mengamati akivitas 

operasional yang dilakukan perusahaan, mengkontrol keuangan 

perusahaan, serta mengembangkan strategi pemasaran usaha, dan juga 

mengatur kegiatan-kegiatan yang dijalankan, 

2. Karyawan bertugas menjaga tempat usaha, menerima booking mobil 

untuk direntalkan, membuat nota serta memberikan mobil yang akan 

digunakan pelanggan. 

3. Supir bertugas menjemput serta mengantar pelanggan yang menyewa 

mobil jika pelanggan ingin memakai supir dari Rizky Cars Rental. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Rizky Cars Rental beroperasi di bidang jasa penyewaan mobil, 

perusahaan melaksanakan aktivitiasnya setiap hari dan memiliki waktu 

operasional dibuka mulai jam 09.00 pagi sampai jam 16.00 sore. Jika pelanggan 

ingin melakukan pemesanan mobil dapat melalui telpon atau secara langsung di 

tempat usaha Rizky Cars Rental. Setelah menerima pesanan penyewaan mobil 

yang pelanggan inginkan karyawan akan meminta ktp atau tanda pengenal lainnya 

untuk digunakan sebagai jaminan, setelah itu pelanggan diminta membayar 

sebagian dimuka sebagai tanda untuk mobil tersebut sudah bisa dipakai. Setelah 

itu karyawan akan mencatat nama pelanggan, plat mobil, tipe mobil, dan warna 

mobil yang akan disewa, karyawan juga mencatat tanggal penyewaan serta 

tanggal pengembalian mobil yang disewa, kemudian mencatat jam pengambilan 

dan pengembalian mobil. Untuk pembayaran karyawan akan mencatat nominal 

untuk pembayaran dimuka yang dilakukan oleh pelanggan. Proses pembayaran 

saat ini dilakukan secara tunai atau kas. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Rizky Cars Rental tidak mempunyai sistem pencatatan akuntansi yang 

akurat, semua transaksi di kios sekedar ditulis menggunakan buku dan semua 

nota-nota atas pengeluaran uang untuk usaha dikumpulkan. Pemilik sekedar 
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membuat pencatatan pada buku mengenai transaksi penyewaan mobil yang 

dilakukan, dan mengunpulkan nota-nota atas pengeluaran kas seperti service 

mobil setiap 3 bulan, mengisi bensin mobil, dan mencuci mobil. Dengan cara 

manual seperti ini pemilik tidak akan mengetahui berapa total pendapatan yang 

didapatkan dalam satu periode, pemilik juga tidak bisa membaca secara pasti 

berapa laba dan rugi yang di dapatkan dari usaha yang dijalankan. 
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