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BAB VI 

RENCANA ORGANISASI 

 

A. Bentuk Kepemilikan 

Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat tiga macam bentuk 

kepemilikan bisnis, yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Dalam hal ini Shiny 

Car Wash termasuk dalam bentuk kepemilikan perseorangan. Perusahaan perseorangan 

adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Individu dapat membuat 

badan usaha perseorangan tanpa izin dengan tata cara tertentu. Semua orang beban membuat 

bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya perusahaan 

perseorangan bermodal kecil, terbatas jenis serta jumlah produksinya, memiliki tenaga kerja 

/ buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. 

Bengkel Shiny Car Wash merupakan perusahaan perseorangan yang menggunakan 

100% modal sendiri dan menggunakan keuntungan dari transaksi penjualan sebagai 

tambahan modal. Tidak terdapat pembagian keuntungan kepada pihak lain. 

 

B. Stuktur Organisasi 

Menurut Hisrich (2013; 200) Struktur organisasi adalah penggambaran bentuk 

kepemilikan dan jalur kewenangan dan tanggung jawab anggota usaha baru. 

Mengorganisasikan merupakan bagian proses managemen yang memiliki arti membagi 

pekerjaan diantara para individu dan kelompok serta mengkoordinasikan aktifitas mereka, 

agar setiap individu dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugasnya sehingga 

mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam suatu perusahaan, guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Untuk memcapai tujuan yang telah ditetapkan, Shiny Car Wash telah 

membagi tugas  yang telah disesuaikan dengan peran ataupun bagiannya masing-masing dan 
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di bawah ini merupakan bagan struktur organisasi yang dirancang untuk bengkel Shiny Car 

Wash. 

 

Gambar 6.1 

Struktur Organisasi Shiny Car Wash 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi struktur organisasi bengkel Shiny Car Wash adalah sebagai berikut: 

1. Manager 

Manager memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengawasi seluruh kegiatan operasional. 

b. Menetapkan kebijakan dan peraturan. 

c. Melakukan interaksi dengan konsumen untuk mendapatkan kritik dan saran 

d. Melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan dengan memberikan 

pengarahan dan pelatihan pada karyawan 

2. Supervisor 

Supervisor memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengawasi kegiatan operasional pada bagian pencucian dan pengeringan. 

b. Membantu karyawan yang mengalami kesulitan. 

c. Mengatur bagian pencucian dan pengeringan. 

Manager 

Umum Kasir Supervisor 

Bagian    

Pencucian 

Bagian 

Pengeringan 
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d. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bagian pencucian dan pengeringan. 

e. Meminpin dan memotivasi bagian pencucian dan pengeringan. 

f. Menyambut konsumen yang ingin mencuci mobil. 

g. Mencatat pesanan konsumen. 

h. Memberikan nota ke konsumen dan juga bagian kasir. 

3. Bagian Pencucian 

Bagian pencucian memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengarahkan kendaraan pada saat memasuki mesin robotic 

b. Melakukan pembersihan pada bagian roda sebelum kendaraan memasuki mesin 

robotic agar kotoran dan debu yang tak bisa dijangkau dapat dihilangkan. 

4. Bagian Pengeringan 

Bagian pengeringan memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Mengarahkan kendaraan pada saat memasuki area pengeringan 

b. Melakukan pengeringan pada seluruh kendaraan yang telah selesai dicuci 

c. Melakukan pembersihan pada bagian interior mobil. 

5. Bagian Kasir 

Bagian kasir memiliki tanggung jawab sebagai berikut: 

a. Menerima pembayaran berupa setoran tunai maupun non-tunai. 

b. Mencatat seluruh penerimaan maupun pengeluaran perusahaan. 

c. Bertanggung jawab atas pengelolaan kas perusahaan. 
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C. Balas Jasa 

Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas para pekerja bengkel Shiny Car Wash, 

maka bengkel Shiny Car Wash menyediakan kompensasi sebagai berikut: 

1. Gaji Pokok 

Dalam menetapkan gaji pokok pekerja, bengkel Shiny Car Wash membagi gaji 

dalam 2 kelompok, yaitu gaji bulanan dan gaji harian/uang makan. Hal ini 

dilakukan oleh bengkel Shiny Car Wash untuk memotivasi para pekerja untuk 

masuk kerja. Adapun gaji untuk bagian pencucian dan pengeringan adalah Rp. 

2.200.000 untuk gaji bulanan sedangkan Rp. 40.000 untuk gaji harian. Gaji untuk 

bagian kasir adalah Rp. 2.600.000 untuk gaji bulanan dan Rp. 40.000 untuk gaji 

harian. Gaji untuk satpam adalah Rp. 2.200.000 untuk gaji bulanan dan Rp. 40.000 

untuk gaji harian. Gaji untuk supervisor adalah Rp. 2.600.000 untuk gaji bulanan 

dan Rp. 50.000 untuk gaji harian. Sedangkan untuk manager akan menerima gaji 

sebesar Rp. 4.500.000 per bulan tanpa gaji harian. 

2. Tunjangan Hari Raya (THR) 

Tunjangan hari raya merupakan tunjangan yang tidak terkait dengan kehadiran 

keryawan dalam pekerjaannya. Bengkel Shiny Car Wash memberikan tunjangan 

hari raya kepada seluruh tenaga kerja sebanyak 1 kali setiap tahunnya. Berikut 

adalah skema gaji karyawan Shiny Car Wash yang ditunjukan pada Tabel 6.1 
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Tabel 6.1 

Skema Gaji Karyawan Shiny Car Wash 

 

Jabatan Jumlah Gaji Per 

Bulan 

Gaji Per Hari THR Total Per 

Tahun 

Manager 1 4.500.000 - 4.500.000 58.500.000 

Supervisor 1 2.600.000 50.000 4.100.000 53.300.000 

Kasir 1 2.600.000 40.000 3.800.000 49.400.000 

Bagian Pencucian 5 2.200.000 40.000 3.400.000 221.000.000 

Bagian Pengeringan 5 2.200.000 40.000 3.400.000 221.000.000 

Satpam 1 2.200.000 40.000 3.400.000 44.200.000 

Total 14    647.400.000 

 

 

 


