
BAB VI 

PERENCANAAN ORGANISASI 

 

A. Bentuk Kepemilikan 

Menurut Husein Umar (2009:281), terdapat beberapa bentuk badan usaha di 

Indonesia dilihat dari segi yudirisnya. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia antara lain 

: 

1. Perusahaan Perseorangan 

Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. 

Kelebihan dari perusahaan perseorangan adalah pemilik akan memperoleh semua laba 

yang diperoleh perusahaan. Kekurangan dari perusahaan perseorangan adalah segala 

resiko dan kerugian dalam kegiatan usaha menjadi tanggung jawab penuh pemilik.  

2. Firma 

Firma adalah suatu bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang 

dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma, semua anggota mempunyai 

tanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadapa 

seluruh utang perusahaan kepada pihak lain. Bila terjadi kerugian maka kerugian akan 

ditanggung bersama, bila perlu dengan kekayaan pribadi. Firma akan dibubarkan jika 

salah satu anggota mengundurkan diri dari keanggotaan. 

3. Perseroan Komanditer (CV) 

Perseroan komanditer merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa 

orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak 

harus sama. Sekutu dalam perseroan komanditer ini dibedaan menjadi dua, yaitu 

sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang-



orang yang menjalankan perusahaan, sedangkan sekutu komanditer adalah orang-orang 

yang mempercayakan kekayaannya untuk diikutsertakan pada perusahaan. 

4. Perseroan Terbatas (PT) 

Perseroan terbatas adalah suatu badan yang memiliki kekayaan, hak, dan kewajiban 

yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Tanda keikutsertaan seseorang 

dalam kepemilikan perusahaan adalah dengan memiliki saham, semakin banyak saham 

yang dimiliki semakin besar juga andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut.  

5. Perusahaan Negara (PN) 

Perusahaan negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang 

modalnya secara keseluruhan dimiliki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus 

berdasarkan undang-undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara adalah untuk 

membangun perekonomian nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. 

6. Perusahaan Pemerintah yang lain 

Bentuk perusahaan pemerintah yang lain adalah Persero, Perusahaan Umum (Perum), 

Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Daerah (PD).  

7. Koperasi 

Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi melandaskan 

kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan. 

Dilihat dari sumber modalnya, dan siapa pendirinya usaha ini memiliki bentuk bisnis 

perseorangan, dimana pendirian Shine Ur Ride ini menggunakan 100% modal sendiri dan 

tidak ada pembagian keuntungan kepada siapapun. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat


B. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi berfungsi untuk memudahkan pemilik mendelegasikan wewenang 

dan dapat mengukur tanggung jawab setiap karyawan di setiap bagian masing-masing. 

Struktur organisasi yang dipakai oleh Shine Ur Ride adalah bentuk organisasi yang sangat 

sederhana.  

Gambar 6.1 
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  Sumber: Shine Ur Ride,2013 

 

Job Description dari tiap-tiap bagian Shine Ur Ride adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik ( 1 orang) 

Pemilik merupakan bagian yang paling penting dalam sebuah organisasi karena 

bertanggung jawab mengatur jalannya usaha dan perkembangan usaha. Tugas dan 

tanggung jawab pemilik adalah : 

a. Secara langsung mengendalikan dan mengawasi pekerjaaan bawahannya dan 

memastikan semua kegiatan berjalan lancar sesuai rencana yang ditetapkan. 

b. Mengatur pemasaran dan keuangan serta memonitor bagian-bagian tersebut secara 

rutin agar media promosi berjalan sesuai rencana. 

c. Membuat perencanaan dan proyek-proyek usaha masa depan  

Pemilik

Kasir
Pencucian dan 
Pengeringan

Marketing Keamanan



d. Selalu berusaha mencari inovasi-inovasi baru demi mengembangkan pasar dan 

nama Shine Ur Ride. 

e. Mengendalikan perusahaan selalu berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan 

garis besar rencana aktivitas perusahaan. 

2. Kasir dan administrasi (1 orang) 

Kasir adalah orang yang paling mengerti dan mengawasi tentang urusan keuangan 

secara langsung di kasir. Tugas dan tanggung jawab kasir adalah: 

a. Memegang keuangan atas pencucian mobil dan member YH secara langsung 

b. Mengatur keluar masuknya kas perusahaan. 

c. Menginput data konsumen yang menjadi member YH dan jumlah pencucian per 

hari 

3. Pencucian dan Pengeringan (18 orang)  

Pencucian dan Pengeringan adalah orang yang berperan utama dalam kepuasan 

konsumen karena pada divisi ini tugas utama mereka sesuai dengan pelayanan jasa 

yang ditawarkan Shine Ur Ride adalah membersihkan mobil konsumen dengan dicuci 

dan dikeringkan. 

4. Marketing (2 orang) 

Tugas dan tanggung jawab marketing adalah: 

a. Menawarkan program member YH kepada konsumen 

b. Menawarkan vocer kepada konsumen 

c. Melayani konsumen saat datang ke Shine Ur Ride 

 

 

 



5. Bagian Keamanan (1 orang) 

Tugas dan tanggung jawab bagian keamanan adalah: 

a. Menjaga keamanan selama jam kerja operasional dan mengatasi jika ada 

pertengkaran baik yang menyebabkan kerusakan peralatan atau tidak. 

b. Menjaga keamanan kendaraan konsumen yang di area parkir. 

 

C. Spesifikasi Pekerja 

Spesifikasi pekerja untuk Shine Ur Ride adalah: 

1. Kasir dan administrasi 

a. Pendidikan minimal SMU / Sederajaat 

b. Wanita, usia 17-30 tahun 

c. Pengalaman kerja sebagai kasir minimal 1 tahun 

d. Menguasai Microsoft Office dan Excel 

e. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan teliti 

f. Ramah dan jujur 

2. Marketing 

a. Pendidikan D1 Manajamen Pemasaran 

b. 21-30 tahun  

c. Memiliki keahlian dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan teliti 

d. Bersedia kerja shift 

e. Ramah  

3. Bagian Pencucian dan Pengeringan 

a. Pria, usia 17-30 tahun. 

b. Bersedia kerja shift. 



c. Mau bekerja keras. 

4. Bagian Keamanan 

a. Pendidikan minimal SMU / Sederajaat 

b. Pria, usia 23-35 tahun 

c. Pengalaman kerja sebagai keamanan minimal 1 tahun 

d. Mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dan teliti 

e. Bersedia bekerja malam hari 

f. Memiliki postur tubuh yang proporsional dan sehat. 

 

D. Proses Perekrutan 

Langkah-langkah dalam proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh Shine Ur 

Ride: 

1. Shine Ur Ride memasang lowongan kerja berupa poster di daerah Adam Malik 

2. Para calon karyawan yang tertarik melamar membawa surat lamaran ke Shine Ur Ride 

3. Calon karyawan diwanwancara oleh pemilik 

4. Pekerja yang sudah lolos wawancara akan menandatangani perjanjian kerja  

5. Pekerja yang sudah lolos akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan. 

 

E. Balas Jasa 

Dalam memicu kinerja setiap karyawan agar efektif dan efisien, sebuah perusahaan 

harus memberikan balas jasa yang sesuai dengan hasil kerja maupun jenis pekerjaan setiap 

karyawan. Komponen pokok yang diberikan sebagai balas jasa kepada karyawan oleh 

Shine Ur Ride yaitu: 

 



1. Kompensasi langsung 

Kompensasi langsung yang diberikan Shine Ur Ride berupa gaji pokok. Gaji pokok 

adalah komponen terpenting dalam pemberian balas jasa kepada karyawan. Gaji pokok 

akan dibayarkan kepada karyawan setiap awal bulan dan akan mengalami kenaikan 

sebesar 10 % tiap tahunnya 

 

    Tabel 6.1 

Shine Ur Ride 

Tabel Gaji Pokok Karyawan Per Tahun (dalam Rupiah) 

 

 

 

 

Karyawan Gaji/ bulan 

Total 

Gaji/thn THR Total /thn 

Jum 

karyawan 

Total Beban 

Gaji/Tahun 

Kasir 1.500.000 18.000.000 1.500.000 19.500.000 1 19.500.000 

Staff 

Keamanan 1.305.000 15.660.000 1.305.000 16.965.000 1 16.965.000 

Pencucian & 

Pengeringan 1.305.000 15.660.000 1.305.000 16.965.000 18 305.370.000 

Marketing 1.500.000 18.000.000 1.500.000 19.500.000 2 39.000.000 

TOTAL 5.610.000 67.320.000 5.610.000 72.930.000 22 380.835.000 

Sumber data olahan 

     



2. Kompensasi tidak langsung 

Kompensasi tidak langsung berupa bonus hanya team Marketing mendapatkan bonus jika bisa 

menarik konsumen untuk masuk ke dalam member YH, setiap konsumen yang masuk maka 

orang Marketing yang memasukkan konsumen tersebut akan mendapat bonus sebesar 3% dari 

harga member YH. Para karyawan mendapat waktu berlibur sebanyak 3 kali dalam sebulan. 

 


