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BAB III                                                                                                                    
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan  

 Nanda motor merupakan usaha berjenis UMKM yang sudah beroperasi 

satu tahun dan memiliki kegiatan usaha pokok yaitu jual beli sepeda motor bekas. 

Berbagai merek motor tersedia pada usaha Nanda Motor, antara lain Yamaha, 

Honda, Suzuki, dan lainnya dengan harga yang bersaing dengan usaha sejenis 

yang terdapat di sekitar tempat usaha. 

Usaha ini didirikan oleh Ibu Dewi Muninggar selaku pemilik usaha dan 

resmi beroperasi pada tanggal 20 April 2018. Nanda motor terletak di Jalan DI 

Panjaitan Km. 8, Kelurahan Batu Sembilam, Kecamatan Tanjungpinang Timur, 

Kota Tanjungpinang. Tempat yang digunakan adalah sebuah ruko dua lantai yang 

terletak di daerah strategis. 

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur_organisasi adalah_struktur dari beberapa unit kerja yang saling 

berhubungan pada suatu organisasi. Adanya struktur ini dapat memudahkan 

pengawasan pada kegiatan operasional. Karena struktur ogranisasi membagi tugas 

dan tanggjawab masing-masing unit kerja dengan jelas. Tugas dan tanggungjawab 

dari setiap  unit kerja adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik Usaha 

Pemilik_usaha bertugas untuk membuat peraturan yang ada di perusahaan, 

membuat rencana atau strategi untuk diterapkan di perusahan, dan 

mengawasi seluruh kegiatan operasional. Tanggungjawab pemilik usaha 
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antara lain memimpin perusahaan agar dapat berkembang, memberi gaji 

kepada karyawan setiap bulannya, dan bertanggung jawab atas keuntungan 

atau kerugian yang diterima perusahaan.  

2. Supervisor 

Tugas dari supervisor antara lain adalah untuk mengatur pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan, memberi semangat kepada karyawan supaya 

melakukan pekerjaan dengan benar, mengontrol pekerjaan yang sudah 

dilaksanakan oleh karyawan, melayani pelanggan yang ingin membeli atau 

menjual motor bekas, dan mencari motor bekas yang akan dibeli 

perusahaan. Tanggungjawab dari supervisor adalah mengevaluasi hasil 

kerja secara berkala dan melaporkan hasil evaluasi kepada pemilik usaha. 

3. Mekanik 

Tugas dari mekanik adalah melakukan pekerjaan sesuai arahan yang 

diberikan oleh atasan, mematuhi aturan yang telah diterapkan oleh 

pimpinan dan bertanggungjawab menyelesaikan tugasnya yaitu 

memperbaiki motor bekas jika terdapat kerusakan.  

 

 

 

 

Gambar 3.1_Struktur_Organisasi_Perusahaan,_sumber:_Data_diolah,_2019  
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3.3 Aktivitas Operasional Perusahaan 

 Nanda motor beroperasi setiap hari pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 

WIB, kecuali hari minggu yang beroperasi sampai dengan pukul 12.00 WIB. 

Perusahaan memperoleh persediaan dengan cara mencari di daerah 

Tanjungpinang dan juga penjual yang mendatangi perusahaan. Sedangkan untuk 

penjualan hanya dilakukan perusahaan tanpa adanya marketing, karena jumlah 

sumber daya yang masih terbatas.  

Setelah mendapatkan motor bekas, supervisor mengarahkan karyawan 

untuk memperbaiki motor jika terdapat kerusakan. Proses perbaikan ini bertujuan 

untuk memperbaiki mesin motor dan juga untuk memperbaiki tampilan pada 

motor sehingga siap untuk dijual. Pada saat penjualan terdapat dua pilihan, yaitu 

penjualan secara kas dan secara kredit. Ketika pembeli memilih secara kredit, 

perusahaan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk proses penjualan dan kondisi 

motor minimal 85% dalam kondisi baik. 

 

3.4 Sistem Perusahaan 

 Nanda Motor selama ini tidak mempunyai sistem pencatatan akuntansi 

yang digunakan. Pembelian atau penjualan motor bekas tidak ada pencatatan, 

karena selama ini transaksi yang terjadi dilaporkan langsung oleh supervisor 

kepada pemilik usaha. Bukti pembelian untuk peralatan kegiatan operasional juga 

tidak disimpan dengan baik.  

Solusi untuk membantu permasalahan yang terdapat pada Nanda Motor 

yaitu,  merancang sebuah sistem akuntansi yang sesuai dengan perusahaan dan 

mengatur manajemen operasional yang berkaitan dengan akuntansi. Dengan 
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sistem akuntansi yang tepat dan membuat suatu laporan keuangan, pemilik_usaha 

bisa melihat dengan lebih jelas dan lebih detail tentang situasi keuangan yang ada 

di perusahaan dan proses pengambilan keputusan dapat lebih tepat untuk 

kemajuan perusahaan. 
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