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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

Rawat Mobilmu Batam adalah sebuah UMKM yang bergerak di bidang jasa 

coating dan salon exterior, interior, dan bagian mesin mobil. Rawat mobilmu 

Batam  ini berdiri pada tanggal 03 September 2013 dengan karyawan sekarang 

sebanyak 15 orang. Usaha ini beralamat di Jalan Raden Patah Kompl. Nagoya 

Gateway Blok C No. 1-2, Baloi, Batam. Jam operasi Rawat Mobilmu Batam yaitu 

tiap hari Senin hingga hari Sabtu jam 08.30 WIB hingga jam 17.30 WIB. Terkadang 

juga ada menerapkan sistem lembur dikarenakan banyaknya mobil yang mau 

diselesaikan dalam jangka waktu yang singkat. 

Aktivitas bengkel ini biasanya dimulai dari penerimaan pesanan dari 

pelanggan kepada sales Rawat Mobilmu Batam, mobil bisa minta dijemput oleh 

pihak Rawat Mobilmu Batam atau bisa juga diantarkan secara langsung oleh 

pelanggan.  Konsumen dan sales biasanya akan diskusi terlebih dahulu 

mengenai perawatan sejenis apa yang dibutuhkan oleh konsumen, setelah 

semuanya setuju dan telah dikonfirmasi maka baru akan dimulai pekerjaan oleh 

karyawan. Setelah pengerjaan mobil biasanya diantar ke alamat yang diminta oleh 

kosumen. 

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

 Pembagian struktur organisasi dalam UMKM juga sangat penting 

mengingat tiap posisi beda tanggung jawab dan kewajibannya. Berikut ini adalah 

struktur organisasi dari Rawat Mobilmu Batam, uraian berikut: 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rawat Mobilmu Batam, sumber: Data Diolah, 

2019. 

 Pembagian tugas dalam masing – masing posisi antara lain: 
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1. Pemilik Usaha 

 Pemilik usaha merupakan salah satu orang yang berperan penting dan 

memegang tanggung jawab atau orang yang membangun usaha ini, serta pembina 

bagi karyawannya. Pemilik usaha juga sebagai orang yang menyalurkan dana untuk 

memulai usaha ini. Pemilik dari Rawat Mobilmu Batam ada tiga orang, dan yang 

sering berada di kantor satu orang yaitu bapak Tonny Harono.  

2. Admin 

 Admin disini perannya yaitu untuk penerbitan invoice, tagihan dan segala 

bentuk yang berhubungan dengan uang. Admin disini juga bertugas dalam 

membuat laporan keuagan untuk pemilik usaha. Admin Rawat Mobilmu Batam 

berjumlah 2 orang dengan masing-masing tugas yang berbeda tetapi satu sama lain 

harus ngerti kerjaan rekannya, jadi apabila ada admin yang ga masuk bisa saling 

melengkapi. 

3. Sales 

 Sales adalah orang yang mencari pelanggan, sales disini bekerja dengan 

target sesuai dengan permintaan pemilik usaha tersebut. Rawat Mobilmu Batam 

memiliki 2 orang sales. Sales ini sehari-harinya lebih sering di luar kantor untuk 

mencari pelanggan, terkadang menghadiri pameran yang dilaksanakan guna untuk 

menjelaskan produk kepada calon pelanggan. 

4. Karyawan 

 Karyawan disini berkerja sebagai penggerak atau ahli dalam bagian salon 

kendaraan. Rawat Mobilmu Batam memiliki sepuluh orang karyawan yang 

mempunyai tugas masing-masing untuk memperindah mobil pelanggan. Dari 

sepuluh karyawan mereka memiliki masing – masing tugas dari penghalusan body 

mobil, bersihin interior, eksterior, bahkan mesin juga dibersihkan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

 Rawat Mobilmu Batam merupakan usaha yang bergerak pada bidang jasa 

coating dan jasa salon exterior, interior, dan mesin mobil. Kegiatan operasional 

usaha dimulai saat pelanggan datang ke tempat usaha untuk meminta agar 

kendaraanya diberi lapisan khusus (coating) seperti memberikan lapisan pada body 

kendaraan (coating), membersihkan interior serta mesin yang kotor dikarenakan 
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debu dan sebagainya. Kendaraan yang masuk ke tempat usaha akan dikerjai oleh 

para karyawan dengan keahlian di bidang masing-masing. Biasanya, kendaraan 

ditinggal untuk dikerjai karena proses memakan waktu yang lumayan lama, setelah 

selesai semua proses dikerjai, kendaraan bias dijemput oleh pemilik ataupun bisa 

meminta karyawan untuk mengantar kepada pemilik kendaraan tersebut. Setelah 

sampai di tujuan kendaraannya, pelanggan langsung melakukan pelunasan, jika ada 

perjanjian utang, kendaraan yang diantar atau dijemput akan disertai dengan nota 

jasanya. 

 

3.4 Sistem yang digunakan Oleh Perusahaan 

 Rawat Mobilmu Batam mulai didirikan hingga saat ini hanya 

menggunaakan sistem Microsoft Office Excel dalam membuat laporan, sedangkan 

untuk pencatatan harian hanya mengandalkan catatan dengan buku tulis. Ini sangat 

meningkatkan resiko dalam kesalahan pencatatan atau perhitungan. Untuk mencatat 

pendapatan hanya mengandalkan nota yang diberi nomor dan masih menggunakan 

tulisan tangan. Resiko untuk terjadi manipulasi dapat sangat tinggi karena nota 

tersebut tulis tangan dan memiliki 2 rangkapan, untuk nota asli diberikan kepada 

customer saat pelunasan telah terjadi sedangkan yang copyan disimpan oleh Rawat 

Mobilmu Batam untuk pembukuan secara manual. Contoh pencatatan manual 

penerimaan dan pengeluaran kas bisa dilihat pada gambar 3.2 dan  contoh nota 

pendapatan Rawat Mobilmu Batam bisa  dilihat pada Gambar 3.3.  

 Transaksi pembelian dicatat manual dengan mengarsip nota pembelian 

menjadi satu sedangkan pembukuan tetap dilakukan secara manual. Contoh 

pencatatan pembelian dapat dilihat pada Gambar 3.4. Sistem yang digunakan juga 
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belum bisa untuk menghasilkan laporan finansial yang sesuai dengan standar dan 

ketentuan yang berlaku. 

Gambar 3.2 pencatatan manual penerimaan dan pengeluaran kas, sumber: Data 

Diolah, 2019. 

 

Gambar 3.3 Nota Pendapatan Rawat Mobilmu Batam, sumber: Data Diolah, 2019. 
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Gambar 3.4 Bukti Pembelian Rawat Mobilmu Batam, sumber: Data Diolah,2019.  
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