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Direktur 

Sales/Marketing 

BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

CV. Best Mobilindo Batam berlokasi di Ruko Marina Bisnis Centre Blok 

A No.1, Batam, didirikan oleh Pak Atok pada tahun 2012 yang memiliki 4 orang 

karyawan untuk membantu operasional showroom tersebut beserta 1 direktur 

bernama Steven yang memegang showroom tersebut. Showroom ini bergerak 

dibidang otomotif khususnya untuk jual-beli, tukar-tambah mobil bekas. 

Kepemilikan showroom ini sudah menjadi status milik sendiri. Awal berdiri 

perusahanan ini melayani penjualan hanya secara tunai, namun jaman semakin 

maju showroom ini bekerja sama dengan beberapa leasing ternama untuk 

melakukan pembelian mobil secara kredit. Perusahaan leasing tersebut adalah 

BCA, BFI, Adira Finance dan Bank Perkreditan Rakyat. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi di CV. Best Mobilindo Batam, Sumber: CV. Best 

Mobilindo Batam 2018. 
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Perusahaan ini dikepalai oleh pemilik usaha dan untuk membantu jalannya 

usaha supaya lancar maka dibantu oleh direktur serta ada bagian sales/marketing 

yang bertugas memasarkan dan mencari stock mobil di perusahaan dan terakhir 

ada bagian montir yang bertugas memeriksa kondisi mesin dan fisik mobil 

sebelum dibeli atau dijual. Berikut dibawah ini dijelaskan tugas dan tanggung 

jawab para direksi diatas di showroom. 

1. Pemilik Usaha 

Bertugas untuk mengambil segala keputusan perusahaan, dan mengawasi 

para karyawannya dalam kegiatan menjalani usaha di showroom. 

2. Direktur 

Bertanggung jawab pada seluruh transaksi in atau out, seperti terjualnya 

kendaraan, dan mengurus surat-surat bukti pembayaran kepada pemilik 

usaha. 

3. Sales/marketing 

Bertanggung jawab untuk memasarkan mobil dan melayani 

penjual/customer. 

4. Montir 

Bertanggung jawab untuk melihat kondisi fisik mobil dan memperbaiki 

mesin kendaraan apabila ada yang bermasalah dan mengalami kerusakan 

di showroom. 

 

3.3 Aktivitas kegiatan Operasional Perusahaan 

Jenis kegiatan usaha di CV. Best Mobilindo Batam berupa jual beli 

kendaraan beroda empat, showroom ini juga bekerja sama dengan bengkel Sun 
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Workshop dimana menyediakan jasa service, reparasi, modifikasi dan 

menyediakan suku cadang yang diperlukan. 

 

3.4 Strategi yang Digunakan Perusahaan Sekarang 

Strategi perusahaan ini memfokuskan bagaimana supaya produk bisa 

terjual dan tersebar dengan luas dengan menjalin kerja sama dengan calo 

(makelar) dan bank ternama untuk proses pembelian mobil. Penjualan mobil ini 

menjalin kerja sama dengan showroom lain, jadi apabila showroom kami 

membutuhkan mobil yang tidak ada maka showroom lain tersebut dapat 

melakukan barter mobil dengan yang kita miliki untuk dibantu saling dipasarkan. 

Selain itu perusaahan ini menjalin kerja sama dengan beberapa leasing ternama 

seperti (BCA, BFI, Adira Finance, serta Bank Perkreditan Rakyat) untuk 

mempermudah melakukan pembelian dengan jalur kredit dan adapun secara tunai. 

Tugas penulis adalah untuk menganalisis SWOT (Strength, Weakness, 

Opportunity, Threat) di showroom tersebut dan penulis melakukan wawancara 

langsung dengan pemilik usaha dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data 

penjualan dan informasi yang dibutuhkan penulis untuk mendukung dan 

menguatkan pembuatan laporan kerja praktek yang dilaksanakan selama 4 bulan. 

Analisis yang dilakukan adalah dengan cara penulis mengamati bagian 

faktor internal usaha supaya kita dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang 

ada di perusahaan tersebut beserta bagian faktor eksternal untuk mengetahui 

peluang dan ancaman yang ada diperusahaan CV. Best Mobilindo Batam. 
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