
BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1  Identitas Perusahaan 

Excellent Garage Premium Wash merupakan usaha yang bergerak dalam 

bidang jasa cuci kendaraan. Usaha ini di dirikan sejak Agustus 2017 oleh pemilik 

bernama Ayu Sakinah. Usaha ini memiliki karyawan sebanyak 19 orang. 

Excellent Garage Premium di design semenarik mungkin guna untuk menarik 

minat pelanggan serta menjadikan Excellent Garage Premium berbeda dari 

carwash pada umumnya. Excellent Garage Premium menyediakan fasilitas untuk 

pelanggan berupa ruang tunggu ac/non ac, café, free wifi, rest room dan musholla. 

Harga yang di tawarkan mulai dari 55.000, untuk harga tergantung type pencucian 

dan type mobil. Adapun produk atau paket yang telah Excellent Garage Premium 

berikan yaitu Quick Wash, Detail Wash, Supreme Wash dan Ultimate Moto Wash. 

Disetiap paket memiliki kelebihan masing-masing. Exellent Garage Premium 

juga menawarkan Member Card untuk pelanggan baru maupun yang sudah 

menjadi pelanggan tetap, adapun kelebihan member card ini yaitu memberikan 

keuntungan bagi pelanggan karena jika sudah memiliki member card dan 

memiliki point maka pelanggan akan mendapat kan 10% diskon makanan dan 

gratis pencucian, untuk gratis pencucian tergantung seberapa banyak point yang 

pelanggan punya. 

Excellent Garage Premium yang bergerak di bidang jasa ini tentu saja lebih 

bnayak memiliki komunikasi dengan pelanggan yang menuntut untuk harus 

memberikan pelayanan yang baik untuk pelanggan. Akan tetapi seiring 

berkembangnya usaha ini terdapat beberapa masalah internal jika di abaikan akan 

memiliki dampak yang buruk bagi kinerja perusahaan maupun karyawan. 

Excellent Garage Premium belum memiliki standart Job Description untuk 

karyawan sehinngga sering kali membuat karyawan kurang disiplin dan 

bertanggung jawab atas tugas mereka. 
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3.2 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi merupakan susunan bagian serta posisi di setiap 

perusahaan berguna untuk menjalankan aktivitas perusahaan sesuai dengan posisi 

yang telah di tentukan agar tercapainya tujuan. Stuktur organisasi menjadi 

pemisah untuk menentukan tanggung jawab dan wewenang setiap pekerja serta 

menjelaskan jabatan dari atasan hingga karyawan biasa. Berikut merupakan 

struktur organisasi dari Excellent Garage Premium : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur Organisasi Excellent Garage Premium 

Sumber : Data diolah (2020) 

3.3 Tugas dan tanggung jawab dari struktur organisasi 

1. Pemilik (Owner) 

Pemilik (Owner) merupakan pimpinan dalam ruang lingkup bisnis 

dengan kata lain owner memiliki wewenang sepenuhnya untuk setiap 

pengambilan keputusan dan memberi arahan serta informasi yang 

berkaitan dengan perusahaan. 
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2. Manager 

Tugas dan tanggung jawab manager : 

a. Memimpin organisasi yang ada di perusahaan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

b. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja karyawan dengan cara 

berkomunikasi atau memonitoring karyawan. 

c. Bertanggung jawab untuk perencanaan dan kegiatan di setiap 

organisasi yang ada di perusahaan. 

3. Relationship Manager 

Tugas dan tanggung jawab Relationship Manager : 

a. Berkomunikasi kepada konsumen serta memberikan layanan yang 

baik kepada konsumen secara langsung dengan baik. 

b. Bertugas untuk melakukan pengecekan bagian dalam mobil 

konsumen. 

c. Memberi arahan kepada sesame staff untuk bekerja dengan baik. 

d. Bertanggung jawab untuk mendengar dan menampung segala 

bentuk protes dari konsumen. 

4. Quality Control 

Tugas dan tanggung jawab Quality Control : 

a. Mengecek dan mengamati kendaraan yang akan dikerjakan. 

b. Memastikan kondisi sesuai dengan standar atau dalam keadaan 

baik. 

c. Bertanggung jawab untuk memonitor setiap proses yang sedang 

berlangsung 

d. Bertanggung jawab untuk memberikan kualitas yang baik dan 

layak. 

5. Security 

Tugas dan tanggung jawab Security: 

a. Memiliki tanggung jawab untuk memeriksa kendaraan yang keluar 

masuk di lokasi tempat kerja. 

b. Melakukan pengamanan di lokasi sesuai SOP. 

c. Memberikan informasi jika ada yang menanyakan . 
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d. Mnertibkan keadaan kendaraan yang berdatangan. 

6. Office Boy 

a. Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan seluruh wilayah 

perusahaan. 

b. Mencuci perlengkapan makan dan minum karyawan 

c. Bertanggung jawab atas kebersihan kaca jendela dan pintu. 

7. Kasir 

a. Melayani segala macam bentuk proses pembayaran. 

b. Bertanggung jawab untuk mencatat semua proses transaksi. 

c. Melakukan pelaporan keuangan kepada atasan. 

d. Bertanggung jawab untuk melakukan setiap pembukuan jual beli 

dengan baik dan benar. 

8. Washar  

a. Bertanggung jawab terhadap kebersihan kendaraan konsumen. 

b. Melakukan pencucian dan pengelapan sesuai prosedur yg di 

berlakukan perusahaan baik interior maupun exterior. 

3.4    Aktivitas Perusahaan 

Excellent Garage Premium memiliki jam operasional dari jam 07.00 – 

22.00. dengan memiliki 19 orang karyawan Excellent Garage Premium 

menerapkan sistem dua shift bagi pekerja nya, dengan jadwal shift pagi dari jam 

07.00 – 03.00 dan shift malam dari jam 03.00 – 22.00. Adapun aktivitas yang 

biasa terjadi di Excellent Garage Premium yaitu, pada jam 06.30 adanya kegiatan 

breafing bagi setiap karyawan, jadi setiap jam 06.30 karyawan harus sudah ada di 

tempat lalu berkumpul bersama untuk berdiskusi dan mempersiapkan segala 

sesuatu untuk memulai dan menjalankan pekerjaan mereka masing-masing. 

Setelah dilakukan breafing atau persiapan masing-masing karyawan 

selanjutnya untuk konsumen yang ingin mencuci harus melewati beberapa tahap. 

Adapun tahap nya sebagai berikut. 

1. Tahap pertama, ketika konsumen ingin mencuci hal yang harus konsumen 

lakukan ialah menuju ke bagian relationship manager. Relationship 

manager ini bertugas untuk mengecek mobil konsumen apakah ada 
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barang berharga yang ketinggalan atau tidak. Hal ini sangat berguna untuk 

mencegah hal-hal yang tidak di inginkan terjadi, seperti konsumen 

memprotes ada barang yang hilang dan hal-hal lainnya. 

2. Tahap kedua, setelah dicek oleh relationship manager maka mobil 

konsumen akan di alihkan oleh quality control yang bertugas untuk 

mengecek atau mengkontrol kondisi mobil konsumen sebelum melakukan 

pencucian agar jika ada kerusakan-kerusakan mobil sebelum di cuci 

bukan tanggung jawab dari Excellent Garage Premium. 

3. Tahap ketiga, selanjutnya setelah di cek, mobil konsumen siap untuk di 

cuci dan di keringkan. 

4. Finishing, proses finishing ini konsumen akan mengisi form berupa tanda 

terima. 
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