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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Kongkow Carwash merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak 

dalam bidang otomotif yang menawarkan jasa pencucian mobil. Kongkow 

Carwash merupakan bagian dari PT. Jasa Kelistrikan Indonesia, usaha tersebut 

berdiri pada bulan Maret pada tahun 2018 oleh Bapak Bambang yang berlokasi di 

Jl. Sudirman, Taman Baloi, Batam Kota dekat dealer Toyota Anggrek Mas 2. 

Carwash tersebut setiap hari beroperasional dari jam 7 pagi sampai dengan jam 7 

malam dan mempunyai karyawan sebanyak 4 orang. 

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan berfungsi untuk menjelaskan setiap 

departemen yang ada di dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas posisi, 

serta fungsi masing-masing agar perusahaan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien sehingga setiap perusahaan atau usaha sangat membutuhkan struktur 

organisasi tersebut. Berikut ini adalah salah satu struktur organisasi pada 

Kongkow Carwash: 

 

 

Gambar 1 Struktur Organiasi Perusahaan pada Kongkow Carwash, sumber: 

Penulis 2018 

Berdasarkan bentuk struktur organiasi perusahaan pada Kongkow 

Carwash, maka tugas setiap pekerja dapat diuraikan sebagai berikut: 

Manajer 

Pembelian Kasir Tukang Cuci Mobil 
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1. Manajer  

Tugas seorang manajer pada perusahaan adalah seorang yang bertanggung 

jawab untuk dapat mengendalikan, mengambil keputusan serta membantu 

perusahaan untuk mencapai tujuan dan  meningkatkan kemajuan  pada 

sebuah perusahaan. 

2. Pembelian 

Tugas seorang pembelian atau sering disebut dengan purchasing adalah 

seseorang yang bertanggung jawab membantu perusahaan untuk mencatat 

semua transaksi pembelian pada saat membeli suatu barang. 

3. Kasir 

Tugas seorang kasir adalah mencatat semua aktivitas pengeluaran atau 

pemasukan dana ke perusahaan dan membuka nota sebagai bukti transaksi 

pembayaran yang dilakukan oleh konsumen dengan perusahaan serta 

memberikan laporan bulanan untuk perusahaan. 

4. Tukang cuci mobil 

Tugas seorang tukang cuci mobil adalah seorang yang harus bertanggung 

jawab untuk membersihkan mobil konsumen dengan bersih dan bantu 

meningkatkan pelayanan terhadap kepuasan konsumen. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas kegiatan operasional pada Kongkow Carwash adalah kegiatan 

kerja dilakukan setiap hari sedangkan jam kerja dimulai dari jam 7 pagi sampai  

jam 7 malam, Kongkow Carwash ini hanya tersedia jasa pencucian mobil 

sehingga karyawan atau pekerja hanya menunggu konsumen yang datang ke 

lokasi untuk melakukan jasa pencucian mobil sehingga aktivitas kegiatan 

perusahaan sangat terbatas. Adapun kegiatan yang dilakukan setiap hari oleh 

Kongkow Carwash adalah sebagai berikut: 

1. Pelanggan berkunjung ke Kongkow Carwash. 

2. Karyawan akan mendekati dan melayani pelanggan dan menanyakan jasa 

apa yang sedang ingin dicari oleh pelanggan. 

3. Konsumen menyampaikan keinginan serta jasa yang diinginkan. 

4. Setelah cocok dan ingin menggunakan jasa, pelanggan akan melakukan 

transaksi pembayaran. 

5. Sebelum konsumen pergi meninggalkan Kongkow Carwash, karyawan 

menanyakan apakah ada barang yang hilang atau jasa yang dilakukan 

kurang memuaskan. 

3.4  Sistem yang digunakan oleh Perusahaan 

Kongkow Carwash pada saat ini belum memiliki sistem yang dapat 

mendukung aktivitas kegiatan perusahaan sehingga terjadi kekurangan pelanggan 

dan tidak mengalami peningkatan omset hingga saat ini. Maka dari itu, 

perusahaan ingin meningkatkan omset dengan menggunakan sistem yang 

dirancang oleh penulis yaitu dengan menggunakan sistem promosi yang lebih 

banyak untuk mendapatkan hasil atau target yang diinginkan oleh perusahaan. 
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