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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Berpegang pada kenyataan yang timbul bahwa masyarakat Salatiga jika 

ingin membeli mobil harus pergi ke Semarang atau Solo. Maka, pada tahun 1980, 

berdasarkan akte notaris Ny. Angelique Tedjajuwana, S.H. Salatiga, dengan surat 

persetujuan Menteri Kehakiman No : M-20-HT 03.05 – 1980 PT. Nasmoco 

Semarang mendirikan sebuah gedung di Jl. Diponegoro 95 Salatiga tepatnya 

depan kantor Detasemen Polisi Militer (DenPom). 

Ide pendirian perusahaan ini diprakarsai oleh Bapak Zubaidi Maskum pada 

tahun 1980 yang melihat adanya peluang yang sangat besar untuk mendirikan 

perusahaan dagang yang menjual mobil. Hal ini dilakukan karena pada waktu itu 

perusahaan yang sejenis belum banyak yang didirikan, sehingga peluang tersebut 

dimanfaatkan oleh Bapak Zubaidi Maksum. 

Di iringi dengan pertumbuhan perekonomian masyarakat Salatiga dan 

perkembangan perusahaan yang terus meningkat, maka pada tanggal 15 April 

1982tepatnya di Jl. Diponegoro No. 171 Salatiga diresmikan gedung PT. 

Nasmoco Salatiga oleh Walikota Salatiga yaitu Bapak Djoko Santoso, BA. 

PT. Nasmoco Salatiga memiliki jumlah karyawan 55 orang. Kekayaan pada 

PT. Nasmoco Salatiga mulai dari berdirinya sampai sekarang sejumlah sekitar Rp. 

28.000.000.000,- kurang lebihnya. PT. Nasmoco Salatiga mulai memasarkan di 

daerah Salatiga dan sebagian wilayah kabupaten. 

3.1.1 Tujuan didirikan Perusahaan 

Adapun tujuan dari pendirian PT. Nasmoco adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberi kemudahan masyarakat dalam melakukan 

pembelian mobil. 

2. Mendapatkan keuntungan financial bagi perusahaan. 

3. Memasarkan produk-produk dan sparepart mobil yang dibuat 

oleh Toyota. 

  



2 
 

3.2 Visi dan Misi Perusahaan  

1. Visi 

Menjadi pelaku bisnis dibidang otomotif yang profesional, berkualitas 

dan sebagai pemimpin pasar diera global. 

2. Misi 

Meningkatkan profesionalisme karyawan dengan berbasiskan 

teknologi modern untuk memberikan totalitas kepuasan pelanggan dan 

menghasilkan keuntungan yang optimal bagi pemenang saham. Terus 

berupaya meningkatkan kesejahteraan karyawan, serta ikut berperan 

dalam kepedulian lingkungan dan sosial. 

 

3.3 Bidang Usaha Perusahaan 

Bidang Usaha yang dijalankan oleh PT. Nasmoco Salatiga adalah sebagai 

berikut: 

1. Penjualan mobil Toyota dengan berbagai tipe dan jenis – 

jenisnya. 

2. Penjualan sparepart asli mobil Toyota. 

3. Melayani penjualan jasa service mobil Toyota untuk setiap 

pelanggannya. 

3.4 Fasilitas Perusahaan PT. Nasmoco Salatiga 

3.4.1 Fasilitas untuk semua karyawan meliputi: 

a. Pakaian Kerja. 

b. Ruang karyawan yang nyaman. 

c. Kamar mandi. 

d. Tempat ibadah. 

3.4.2 Fasilitas yang berupa non fisik: 

a. Asuransi Kesehatan. 

b. Asuransi Tenaga Kerja. 

c. Senam pagi tiap hari Sabtu di pagi hari. 
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3.5 Struktur Organisasi Perusahaan 

1. Branch Manager 

a. Bertanggung jawab terhadap operasional dealer penjualan maupun 

keuangan. 

b. Bertanggung jawab melaksanakan pengawasan secara keseluruhan 

terhadap jalannya perusahaan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan. 

c. Bertanggung jawab mengatur dan memonitoring pelaksanaan tugas 

bawahan serta meminta pertanggungjawaban hasil kerja dari bawahan. 

d. Membuat laporan yang berhubungan dengan proses Finance & 

Insurance (F&I). 

2. Finance & Insurance (F & I) 

a. Menangani penjualan kendaraan dengan Via Leasing 

(Badan/Perusahaan yang memberikan kredit untuk pelunasan atau 

penjualan mobil Toyota). 

b. Memberi penawaran jasa asuransi pada pelanggan. 

3. Customer Retention Coordinator (CRC) 

Bertanggung jawab sebagai jembatan penghubung atas 

complainkonsumen yang akan disampaikan kepada atasan. 

4. Marketting Section Head 

Bertanggung jawab menangani masalah penjualan, dan mengkoordinasi 

sales counter dan salesman.   

5. Marketting Counter 

a. Melayani konsumen yang langsung datang ke Nasmoco 

b. Bertanggung jawab dalam mencari konsumen baru didalam 

perusahaan. 

6. Marketting 

Bertanggung jawab dalam mencari konsumen baru di luar perusahaan 

7. Administration Section Head 

a. Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan memenuhi target di 

bagiannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan pusat. 

b. Mengatur segala kebutuhan dan keuangan perusahaan. 
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c. Mengkoordinir serta memeriksa pembuatan laporan keuangan dan 

laporan pajak. 

d. Menangani penggajian untuk karyawan dealer (menyiapkan, 

menghitung mengajukan ke pimpinan dan membagikan ke karyawan). 

8. Service Section Head 

a. Bertanggung jawab dalam mengkoordinir dan memeriksa pembuatan 

laporan keuangan pada bagian bengkel. 

b. Bertanggung jawab atas menerima keluhan dari konsumen yang 

berkaitan dengan bengkel. 

c. Memonitoring dan evaluasi aktivitas kegiatan bengkel dan selalu 

meningkatkan mutu dan pelayanan. 

9. Personalia& General Affair 

a. Membuat laporan pajak 

b. Memelihara dan bertanggung jawab atas asset yang dimiliki 

perusahaan. 

10. Accounting 

a. Bertanggung jawab membuat dan menyiapkan laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca, perhitungan laba - rugi, laporan posisi perubahan 

arus kas bulanan dan tahunan serta mengirimkan rangkapannya ke 

kantor pusat. 

b. Membuat catatan harian atau transaksi-transaksi pengeluaran kas, 

penerimaan kas, pembelian dan penjualan. 

11. Administration Sales Stock 

a. Mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan pembelian mobil 

dan penjualan mobil. 

b. Mencatat stock mobil. 

c. Bertanggung jawab dalam membuat dan memberikan laporan 

pembelian dan penjualan mobil ke kantor pusat. 

12. Cashier 

a. Bertanggung jawab menerima pembayaran uang dari penjualan unit 

mobil, jasa service dan penjualan sparepart. 

b. Membuat laporan keluar dan masuk kas setiap hari. 
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c. Mencocokkan saldo kas setiap hari sebelum memulai dan ketika 

mengakhiri pekerjaannya. 

13. Finance 

a. Melakukan pengecekan terhadap transaksi bank harian. 

b. Membuat surat penagihan atas penjualan unit mobil. 

c. Menerima laporan atas transaksi melalui bank 

14. Administration Service 

Bertanggung jawab mencatat semua pengeluaran kas dan penerimaan kas 

yang berhubungan dengan bengkel. 

15. Security 

Bertanggung jawab menjaga keamanan perusahaan. 

16. Office Boy 

Bertanggung jawab menjaga kebersihan, kerapian di lingkungan 

perusahaan sebelum jam kerja. 

17. Instruktur 

a. Bertanggung jawab membina, mengarahkan, dan mengontrol  kerja 

teknisi di masing-masing group. 

b. Membuat laporan bulanan bengkel. 

c. Membuat perencanaan, pelaporan dan persiapan training personal 

bengkel serta evaluasinya. 

18. Service Advisor 

a. Bertanggung jawab dalam menerima keluhan dari konsumen yang 

akan melakukan servis. 

b. Memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. 

c. Menganalisa kerusakan kendaraan. 

d. Memonitor pekerjaan teknisi dan melakukan pemeriksaan akhir 

sebelum penyerahan kendaraan kepada pelanggan. 

19. Foreman 

a. Bertanggung jawab memonitor dan mengarahkan pekerjaan yang 

dilakukan teknisi. 

b. Menyiapkan suku cadang yang dipersiapkan. 
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c. Mendistribusikan work order kepada teknisi secara merata sesuai 

dengan skill dan pengolahan. 

20. Teknisi 

a. Bertanggung jawab dalam melakukan perbaikan kendaraan sesuai 

dengan surat perintah kerja. 

b. Melaporkan kepada foreman jika ada masalah pertimbangan 

pergantian sparepart. 

21. Partsman 

a. Bertanggung jawab atas persediaan spare part dan melakukan 

pembelian part maupun penjualan sparepart. 

b. Bertanggung jawab dalam menyediakan, dan mensuplai suku candang 

yang ada di Nasmoco. 

c. Menerima permintaan sparepart dari teknisi berdasarkan service 

order (SO). 

22. Tool Keeper 

Bertanggung jawab penuh terhadap peralatan bengkel. 

23. Washing 

Melakukan pencucian mobil, baik unit mobil baru maupun mobil 

pelanggan. 

24. Maintenance Remainder Service (MRS) 

a. Menganalisa pemasaran jasa bengkel. 

b. Melakukan follow up kepada pelanggan. 

c. Menangani sistem booking. 

d. Melaporkan jasa service berkala ekstern. 

 


