
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah singkat prusahaan 

Sugih Jaya Motor merupakan usaha jual-beli motor bekas dengan bebagai 

jenis atau merk. Usaha ini didirikan pada 5 desember 2009 oleh bapak Suryadi 

Koto dengan persetujuan pihak yang berwenang dalam jangka waktu 15 tahun ke 

depan.Usaha ini terletak di kota Pekanbaru jalan HR. Subrantas usaha jual-beli 

motor bekas “Sugih Jaya Motor”. 

 

4.2 Visi dan Misi 

Dengan visi “menjual motor bekas berkualitas dengan berbagai merk 

dan harga yang terjangkau”, Sugih Jaya Motor bertujuan menjadi usaha jual-

beli motor bekas yang berkualitas di pekanbaru. Misi kami adalah menjadi 

pengusaha jual-beli motor bekas yang berkualitas di pekanbaru dengan 

mengutamakan konsumen, yang melayani semua segmen, dengan menawarkan 

nilai yang unik untuk masing-masing segmen, berdasarkan keunggulan penjualan 

dan pelayanan,. Aspirasi kami adalah menjadi usaha jual-beli motor bekas pilihan 

untuk berkarya dan yang dihormati oleh konsumen, karyawan. 

 

4.3 Nilai-Nilai Perusahaan 

Keberhasilan kami sekarang dan di masa datang berlandaskan akan 

layanan dan produk kami yang berkualitas tinggi dan yang dapat dipercaya 



konsumen. Untuk bisa menjaga kualitas ini kami meyakini nilai-nilai “Peduli, 

Jujur, Mengupayakan produk-produk yang berkualitas”.Nilai-nilai yang 

tertanam ini memungkinkan kami untuk beradaptasi dan berkreasi terhadap 

konsumen yang datang.  

 

4.4 Struktur organisasi 

Sebagaimana diketahui bahwa struktur organisasi suatu perusahaan baik 

berbentuk maupun ragamnya erat sekali hubungannya dengan kegiatasn 

perusahaan dalam usaha mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan 

dalam usaha untuk mencapai tujuannya tidak dapat dilakukan oleh suatu orang 

saja, tetapi memerlukan bantuan orang lain yang dapat bekerja sama un tuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Struktur organisasi yang baik adalah organisasi yang memenuhi syarat sehat 

dan efisien. Struktur organisasi yang sehat tiap satuan organisasi dapat  

menjalankan peranan dengan tertib. Sedangkan organisasi yang efisien berarti 

dalam menjalankan peranannya tersebut masing-masing satuan organisasi dapat 

mencapai perbandigan. Dengan adanya kerja sama yang baik antar bagian di 

dalam organisasi percapaian tujuan perusahaan itu akan mudah tercapai. Adanya 

pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar bagian di dalam organisasi 

akan terbentuklah kerjasama yang dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

perusahaan. 

 



 

Gambar 4.1Struktur Organisasi Sugih Jaya Motor Pekanbaru 

Sumber: Sugih Jaya Motor Pekanbaru, 2016 

1. Pemilik 

− Mengatur dan mengawasi sistem kerja karyawan dan merangkap bagian 

kas. 

− Membeli kendaraan-kendaraan motor yang dibutuhkan. 

− Menerima laporan pertanggungjawaban dari masing-masing karyawan. 

− Memiliki hak untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan program. 

2. Staff Accounting 

− Memasukkan transaksi kas kedalam buku besar secara harian dan 

membuat neraca, laporan rugi dan laba serta arus kas secara periode. 

− Membuat laporan yang berhubungan dengan pembayaran pajak. 

− Melakukan tugas tambahan lainnya yaitu membuat laporan atas penjualan 

kendaraan per periode, angsuran dan penerimaan uang muka atas 

penjualan kendaraan. 

3. Mekanik 

− Melakukan service terhadap kendaraan. 
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− Meminta kendaraan yang dibutuhkan untuk keperluan service kepada 

pemilik. 

4. Tenaga Penjual 

− Menjualkan motor. 

− Menerima pesanan pelanggan. 

− Mengantarkan pesanan pelanggan. 

 

 


