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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1  Identitas Perusahaan  

 GO! Massage adalah sebuah usaha kerja yang didirikan oleh Ibu Renny pada 

tanggal 8 Maret 2012. GO! Massage berlokasi di Komplek Nagoya Centre Block B 

NO. 1,2&3. Dan sekarang dikelola oleh seorang manajer bernama Dewi. GO! 

Massage merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa panti pijat yang memiliki 30 

jumlah karyawan. Kegiatan utama GO! Massage adalah menyediakan terapis yang 

mampu memiliki keterampilan seperti traditional massage, reflexology, thai massage, 

signature massage, aromateraphy, body scrub massage, ear candle dan head 

theraphy. 

 GO! Massage juga bekerja sama dengan biro perjalanan wisata sehingga 

pelanggannya tidak hanya berasal dari lokasi tetapi mancanegara. Tujuan dari GO! 

Massage adalah menjadikan panti pijat keluarga sebagai pilihan utama pelanggan 

dalam jasa pijat guna membantu meringankan serta relaksasi badan. 

 Berikut ini identitas perusahaan secara umum pada tempat pelaksanaan kerja 

praktek: 

1.2 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yang digunakan oleh GO! Massage adalah struktur 

organisasi garis dimana dalam struktur organisasi ini wewenang mengalir mulai dari 

atas ke bawah. Struktur organisasi yang dijalankan GO! Massage ini bersifat dari 

atasan ke bawahan dimana setiap perintah berawal dari atas ke bawah. Masing-
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masing organisasi memiliki wewenang dan tanggung jawab secara terpisah, namun 

kerja sama antar organisasi dapat berjalan dengan baik. Gambar 1: Gambaran 

struktur organisasi pada GO! Massage. 

Berikut ini adalah pembagian tugas dari anggota organisasi dalam GO! 

Massage yaitu Direktur bertugas untuk memantau dan mengawasi jalannya kegiatan 

perusahaan, kemudian dibawah direktur yaitu manajer yang bertugas sebagai atasan 

dari semua pekerja yang bekerja di GO! Massage, dan membuat laporan langsung 

kepada direktur, kemudian dibawah yaitu Assisten Manajer yang bertugas untuk 

membantu manajer dalam proses laporan keuangan serta mengontrol operasional 

kerja, administrasi, melakukan promosi serta membuat laporan kerja kepada manajer, 

kemudian dibawahnya yaitu terapis yang bertugas sebagai mengurut pelanggan 

berdasarkan jenis massage yang telah dipilih oleh pelanggan serta melayani 

pelanggan dengan kekuatan yang terlalu kuat ataupun tidak punya tenaga kemudian 

juga melakukan pembersihan ruangan massage, dan kasir yang memiliki tingkat 

Direktur

Manajer

Assisten 
Manajer

Terapis Kasir
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kesetaraan dengan terapis yang bertugas dalam melakukan pemesanan reservasi 

pelanggan serta menjelaskan fungsi dari masing-masing aromatheraphy, transaksi 

pembayaran, membuat laporan kas penjualan perhari dan juga mengurut pelanggan 

serta membersihkan lingkungan. 

1.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Jam operasional GO! Massage dimulai dari jam 10.00 WIB sampai dengan 

22.00 WIB setiap hari Senin sampai dengan Minggu. Jam istirahat pekerja dilakukan 

secara bergiliran dan tidak ada waktu khusus yang disediakan untuk beristirahat 

secara bersamaan. 

1.4 Sistem yang digunakan Perusahaan 

Sistem yang digunakan oleh GO! Massage adalah sistem perangkapan kerja 

dengan campuran bagian pekerjaan di GO! Massage dan tidak adanya pembagian 

pekerjaan serta tugas dalam bagian yang sesuai dengan tanggung jawab masing-

masing bagian. Pada saat ini GO! Massage sedang sangat membutuhkan video 

promosi. Tidak semua referensi pekerja yang diberikan memiliki kemampuan yang 

tepat sehingga menimbulkan keluhan-keluhan dari pelanggan. Hal ini menimbulkan 

pertanyaan atas kemampuan kinerja pekerja GO! Massage dan media promosinya. 
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