
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Nama dan Alamat Perusahaan 

Nama Perusahaan  : FAST AUTO 

Bidang Usaha   : Jual Beli Mobil Bekas 

Jenis Produk   : Mobil bekas 

Alamat Perusahaan  : Jalan. Sawo no 4A, Jakarta Pusat 

Nomor Telepon  : (021)-4203969 

Bentuk Badan Hukum : Perusahaan Perseorangan 

 

B. Nama dan Alamat Pemilik Perusahaan 

Nama    : Edward Widjaja 

Jabatan  : Pemilik 

Alamat Rumah  : Jalan Sawo no 4A, Jakarta Pusat 

Nomor Telepon  : (021)-4252663 

Nomor HP   : 0819-3263-2828 

Alamat Email   : edward_wijaya_90@hotmail.com 

 

C. Bidang Usaha 

  Showroom merupakan suatu unit yang akan bergerak dalam jual beli mobil bekas 

yang berlokasi di Jakarta tepatnya di daerah Kemayoran. Industri Otomotif dalam hal ini 

jual-beli mobil bekas saat ini berkembang pesat, banyaknya jenis kendaraan saat ini 



membuat konsumen mempunyai banyak pilihan. Kecenderungan konsumen saat ini akan 

kendaraan yang akan dibeli lebih mengarah pada mobil bekas. Hal ini didukung oleh 

pemberlakuan pajak progresif, harga mobil yang baru, adanya selisih harga dimana 

selisih tersebut bisa digunakan untuk hal lain, seperti modal usaha dan perputaran usaha, 

serta kondisi mobil bekas yang bagus layaknya mobil baru yang masih dapat digunakan 

untuk keseharian. Oleh karena itu, penjualan mobil di wilayah Jakarta dan sekitarnya 

terus mengalami peningkatan. 

 Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bisnis yang akan direncanakan adalah 

usaha jual beli mobil bekas di daerah Kemayoran. 

 

D. MODAL USAHA 

  Ekuitas menurut Saiman (2009:263) yaitu "pemilik menginvestasikan laba 

perusahaannya untuk ditempatkan dalam perusahaan guna memperkecil risiko 

pengembalian dalam tingkat yang rendah." Dalam pendirian usaha sebenernya tergantung 

pada ukuran bisnis yang akan dibangun dan banyaknya stok barang atau produk yang 

akan dijual kembali. Dalam hal ini, saya akan mendirikan bisnis FAST AUTO dalam 

skala kecil dan ini membutuhkan anggaran dana sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima 

Puluh Juta Rupiah) dengan menggunakan 100% modal sendiri dan menggunakan 

keuntungan transaksi sebagai tambahan modal. Dana tersebut akan digunakan untuk 

membeli Barang (mobil bekas), jasa reparasi, jasa salon mobil serta semua peralatan dan 

perlengkapan yang menunjang usaha. 

 

 


