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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

Bengkel Ridho Auto merupakan salah satu UMKM yang bergerak pada 

bidang usaha spesialis reparasi badan mobil. Bengkel Ridho Auto didirikan oleh 

Bapak Imam Nurhadi pada tahun 2007. Usaha ini berlokasi di Komplek Pasar 

Pelita Blok 4, No 26, Lubuk Baja, Nagoya Batam. Jam operasional perusahaan ini 

mulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB, dari Senin sampai Sabtu. 

Bengkel dibuka pada hari libur jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan dalam 

waktu singkat. 

Aktivitas bengkel ini dimulai dari penerimaan pesanan dari konsumen 

kepada pemilik bengkel secara langsung baik dengan langsung mendatangi 

bengkel atau membuat reservasi terlebih dahulu. Lalu kemudian konsumen dan 

pemilik mendiskusikan tentang pemilihan warna untuk pengecatan dan/atau jenis 

reparasi lainnya. Setelah dikonfirmasi baru akan dilaksanakan oleh karyawan. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Menurut Nurhayati dan Darwansyah (2013) organisasi merupakan suatu 

kelompok yang memiliki kedudukan dan wewenang, serta mempunyai tujuan 

bersama. Struktur organisasi  dapat diartikan sebagai suatu cara pembagian tugas 

pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. 

Struktur organisasi yang baik akan menciptakan keseimbangan dan kerukunan 

kerja. Pengevaluasikan struktur organisasi harus selalu dilakukan untuk 

memastikan konsistensinya dalam kegiatan operasional yang efektif dan efisien. 
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Riyanto & Kismono (1998) menyatakan terdapat dua jenis struktur 

organisasi yaitu organik dan mekanistik. Struktur organisasi organik 

menggambarkan organisasi dengan penurunan atau rendahnya tingkat diferensiasi, 

serta terdesentralisasi sehingga kewenangan pengambilan keputusan di 

distribusikan tanpa hierarki. Sedangkan struktur perusahaan mekanistik dirancang 

untuk mendorong orang bertindak secara bertanggungjawab. Kewenangan 

pengambilan keputusan bersifat sentralisasi, adanya pengawasan terhadap 

anggota, dan arus informasi mengalir secara hierarki. 

Struktur organisasi Bengkel Ridho Auto adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 2 Struktur organisasi Bengkel Ridho Auto, sumber: Data diolah, 2019. 

Pemilik bengkel bertanggungjawab dalam seluruh kegiatan operasional 

seperti penerimaan pesanan di bengkel dan juga pengawasan terhadap pekerjaan 

karyawan. Karyawan bertugas menjalankan pekerjaan reparasi badan mobil. 

 

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

Bengkel ini menyediakan pelayanan berupa jasa-jasa seperti las ketok, 

cat body, cat full body dan cat biasa. Aktivitas yang dilakukan oleh bengkel Ridho 

Auto dimulai dari pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Konsumen dapat 

langsung datang ke bengkel untuk reparasi mobil atau melakukan pemesanan 

melalui telepon terlebih dahulu dengan pemilik. 

 

Pemilik 

Karyawan 
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3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Bengkel Rdiho Auto sejak berdiri hingga beroperasi saat ini tidak 

memiliki sistem komputerisasi untuk melakukan pencatatan keuangan. Pencatatan 

hanya dilakukan secara manual dalam buku tulis. Pemilik hanya menyimpan nota 

penjualan dan pembelian. Jadi hal ini meningkatkan resiko jika adanya kesalahan 

dalam perhitungan evaluasi kinerja usaha. 
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