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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) selama 

2 bulan pada PT Tunas Mobilindo Perkasa yang bertempat di Jl. Raya Hajimena 

No. 999, Rajabasa, Lampung Selatan guna memperoleh data dan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian serta dengan mempelajari berbagai aspek yang 

berkaitan dengan penelitian. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

 

Penulis melakukan penelitian ini untuk mendapatkan data mengenai objek yang 

akan diteliti dengan menggunakan beberapa pendekatan teknik yang diperlukan, 

diantaranya adalah: 

1. Studi Lapangan (Field Research) 

Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan secara langsung untuk 

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir. 

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian 

yang meliputi: 

 

 



40 

 

a. Wawancara 

Penulis melakukan wawancara langsung dengan Sales Supervisor pada 

bagian Marketing PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung yaitu 

Bapak Solahudin Lubis dan Bapak Yudi Sandra. Wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh keterangan informasi, data, dan pendapat 

yang dibutuhkan untuk mendukung data-data yang telah ada, serta 

gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang tengah diteliti oleh 

penulis. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik yang berupa data dan informasi 

berasal dari catatan penting, baik berupa data dari lembaga atau 

informasi organisasi maupun perorangan. 

c. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan 

menggunakan bahan tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari 

dan membaca pendapat para ahli yang berhubungan dengan bauran 

promosi. Studi kepustakaan ini bermanfaat untuk memperoleh 

gambaran teoritis dalam menunjang penelitian, sebagai pembanding 

serta pendukung pembahasan. 

 

3.3 Analisis Data 

 

Dalam analisis kualitatif ini, penulis menggunakan pendekatan teori dan konsep 

teori manajemen pemasaran untuk membahas permasalahan yang ada, terutama 

yang berkaitan dengan promosi. Mengingat kebijakan produk dan harga 
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ditentukan oleh PT Astra Daihatsu Motor selaku Agen Tunggal Pemegang Merek 

(ATPM), sedangkan sistem distribusi bersifat langsung. 

 

3.4 Gambaran Perusahaan 

3.4.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

 

PT Tunas Mobilindo Perkasa adalah sebuah showroom yang melayani 

penjualan dan service kendaraan yang merupakan kantor cabang Lampung yang 

juga merupakan anak perusahaan dari PT Tunas Ridean Tbk. PT Tunas Ridean 

Tbk  adalah salah satu grup otomotif independen terbesar yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 1995. PTTunas Ridean Tbk mengoperasikan jaringan 

outlet penjualan dan layanan purna jual merek otomotif ternama. Outlet-outlet 

tersebut adalah PT Tunas Ridean Tbk (Tunas Toyota), PT Tunas Mobilindo 

Perkasa (Tunas Daihatsu dan Tunas Peugeot), PT Tunas Mobilindo Parama 

(Tunas BMW) dan dealer utama sepeda motor Honda untuk wilayah Lampung, 

PT Tunas Dwipa Matra. Grup Tunas Ridean juga mengoperasikan layanan 

penyewaan kendaraan dan pengelolaan armada jangka pendek dan jangka panjang  

melalui PT Surya Sudeco (Tunas Rental). Selain itu, Grup Tunas juga 

mengoperasikan layanan penjualan mobil bekas berbagai merk melalui anak 

perusahaan PT Tunas Asset Sarana (Tunas Used Car).  Sebagai solusi otomotif 

bagi pelanggan, Grup Tunas Ridean juga melengkapi layanannya dengan 

mengoperasikan jaringan pusat pembiayaan konsumen yang ekstensif di kota-kota 

besar Indonesia, untuk membiayai pembelian mobil baru dan bekas melalui 

perusahaan asosiasi PT Mandiri Tunas Finance, yang 49% sahamnya dikuasai 

oleh Grup Tunas Ridean. Sebagai bagian dari komitmennya untuk memberikan 
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pelayanan terbaik bagi pelanggan, Grup Tunas Ridean juga mengoperasikan 

Tunas Friend, layanan darurat dan derek 24 jam. 

 
Sesuai dengan visi Grup Tunas Ridean, menjadi Grup dealer otomotif terkemuka di Indonesia melalui pelayanan 

terbaik bagi pelanggan, maka seluruh kegiatan Staf difokuskan demi kepuasan pelanggan. Grup juga terus berupaya 

memberikan pelayanan yang prima dengan mengadakan renovasi cabang-cabang grup agar memenuhi standar 

pelayanan. 

 

Seiring dengan kemajuan zaman dan tingkat persaingan yang ada maka Grup 

Tunas Ridean membuka cabang-cabang baru antara lain salah satunya adalah PT 

Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung. PT Tunas Mobilindo Perkasa adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan mobil dan jasa service 

mobil. Hasil penjualan mobil perusahaan ini bisa mencapai ratusan dalam kurun 

waktu satu bulan. Service mobil perhari yang masuk ke bengkel berjumlah sekitar 

puluhan mobil. Sedangkan suku cadang yang ada di bengkel berjumlah sekitar 

ribuan suku cadang. 

  

Dalam kegiatan sehari-harinya, seluruh transaksi Tunas Daihatsu ini masih 

tercatat secara terprogram pada PT Astra Internasional Tbk. PT Tunas Mobilindo 

Perkasa atau Tunas Daihatsu beroperasi di Lampung pertama kali pada bulan 

Maret 2010 di Jl. Raya Natar No. 209 RT 003 RW 001 Pasar Lama Kec. Natar, 

Lampung Selatan. Melihat pertumbuhan bisnis yang terus berkembang, Tunas 

Daihatsu memutuskan untuk membuka outlet yang lebih luas dan nyaman di Jl. 

Raya H. Mena Dusun 2 Way layap No. 999 Kel. H. Mena Kec. Natar, Lampung 

Selatan. Outlet ini berdiri di atas tanah seluas 4.327 m
2
 dan luas bangunan 1.310 

m
2
 dan diresmikan pada tanggal 12 April 2012. 
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3.4.2 Visi dan Perusahaan 

A.Visi Perusahaan 

 

Menjadi Grup dealer otomotif terkemuka di Indonesia melalui pelayanan terbaik 

bagi pelanggan. 

 

B. Misi Perusahaan 

1. Memberi pelanggan pengalaman terbaik, dalam pembelian dan 

kepemilikan kendaraan. 

2. Tumbuh berkelanjutan dan menguntungkan bagi pemegang saham 

melalui operasional yang efisien. 

3. Membangun budaya perusahaan yang dapat meningkatkan kreativitas 

individu dan kerja sama team. 

4. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan para mitra 

bisnis. 

5. Membuat perbedaan yang positif kepada komunitas dan lingkungan 

dimanapun Tunas berada. 

 

3.4.3 Budaya Tunas 

 

Budaya Tunas merupakan budaya yang diterapkan oleh PT Tunas Ridean Tbk dan 

seluruh anak perusahaan yang berada di bawah naungan PT Tunas Ridean Tbk. 
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Tunas Value 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tunas Value 

 

Budaya Tunas merupakan sebuah nilai perusahaan dalam menjaga kualitas 

pelayanan dari PT Tunas Ridean Tbk dalam memberikan pelayanan terbaik untuk 

para pelanggan mereka, dengan menanamkan nilai-nilai Tunas ini diharapkan 

setiap karyawan memiliki nilai-nilai Tunas dalam melayani para pelanggan, 

berikut adalah uraian dari nilai Tunas :  

1. Terlatih, memiliki nilai bahwa PT Tunas Ridean Tbk menjamin bahwa 

karyawan mereka sangat terlatih dalam bidang yang mereka kuasai demi 

memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan.  

2. Unggul, nilai ini ingin menyatakan bahwa para keryawan memiliki 

kualitas serta tidak kalah dengan para pesaing mereka dalam hal bidang 

yang mereka kuasai.  

Terlatih 

Unggul 

TUNAS 

Akurat  
Niat 

Melayani 

Sigap 
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3. Niat Melayani, merupakan nilai bahwa karyawan memiliki semangat 

dalam melayani pelanggan mereka demi menjaga citra perusahaan dan 

kepuasan bagi para pelanggan. 

4. Akurat, merupakan nilai bahwa karyawan yang dilakukan oleh setiap 

karyawan Tunas memiliki hasil yang optimal dalam karyawananya. 

5. Sigap, merupakan nilai bahwa setiap karyawan selalu siap dalam 

memberikan pelayanan bagi pelanggan   

 

Dengan nilai-nilai Tunas, diharapkan setiap karyawan menanamkan nilai-nilai 

Tunas dalam memberikan pelayanan bagi setiap pelanggan untuk menjaga 

kepuasan pelanggan akan pelayanan yang diberikan. 

 

3.4.4 Struktur Organisasi  

 

Pihak-pihak yang mengelola perusahaan diatur sedemikian rupa dalam suatu 

struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hasil dari proses 

pengorganisasian. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka dasar tertentu 

yang menunjukan hubungan satuan organisasi dan individu-individu di dalam 

suatu organisasi. 

 

Melalui struktur organisasi maka laporan wewenang dan tanggung jawab setiap 

pejabat dapat diketahui dengan jelas dan tegas, sehingga diharapkan setiap satuan-

satuan organisasi dapat bekerja bersama-sama secara harmonis. Struktur 

organisasi perusahaan merupakan salah satu unsur yang menentukan sukses 

tidaknya perusahaan mencapai tujuan yang diharapkan. 
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Struktur organisasi yang baik harus mampu berfungsi sebagai alat pengatur 

maupun pengawas usaha pelaksanaan pencapaian tujuan perusahaan, sehingga 

usaha-usaha yang dilakukan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Struktur 

organisasi perusahaan yang disusun dengan baik dan jelas akan mencerminkan 

sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan digerakkan untuk mencapai tujuan 

dari suatu perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari bagan organisasi 

juga dengan mudah dapat dilihat banyak organisasi, jenjang dari masing-masing 

bagian, garis komando dan informasi yang dihubungkan bagian organisasi 

tersebut. 

 

Struktur organisasi penting mengingat pembentukan struktur organisasi yang akan 

membantu melaksanakan pembagian laporan dan tanggung jawab yang jelas dan 

tegas antara suatu bagian dengan bagian lainnya, baik pada tingkat manajemen 

atas, menengah maupun tingkat bawah. Suatu perusahaan harus mempunyai 

struktur organisasi yang sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan usaha. 

 

Struktur tersebut juga harus memungkinkan pekerjaan semua bagian terintegrasi 

dan terkoordinasi dengan baik. PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung 

dipimpin oleh seorang kepala cabang (Branch Manager) Kepala Cabang 

bertanggung jawab kepada pimpinan di kantor pusat Jakarta. Dalam 

melaksanakan laporannya, kepala cabang dibantu oleh tiga bagian, yaitu  

perbengkelan,  pemasaran (marketing), dan administrasi. 
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Adapun uraian tugas dari masing-masing fungsi yang ada di PT Tunas Mobilindo 

Perkasa cabang Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Marketing (pemasaran)  

Bagian pemasaran dipimpin oleh Sales Supervisor yang dalam melaksanakan 

laporannya bertanggung jawab kepada kepala cabang. 

 Sales Supervisor 

Tugas Supervisor PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, yaitu: 

1. Mengkoordinir tim penjualan. 

2. Menganalisa pasar. 

3. Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim 

penjualan. 

4. Memberikan laporan penjualan. 

5. Memonitoring aktivitas tim sales. 

6. Memonitoring penjualan dan pembayaran customer dari tim sales.  

7. Memberikan arahan dan motivasi para wiraniaga. 

 

 Sales  

Tugas sales PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, yaitu : 

1. Membuat daftar pelanggan prospek sesuai dengan segmentasi yang telah 

ditentukan perusahaan. 

2. Melakukan penjualan sesuai daftar target yang telah ditentukan dan 

disepakati bersama dengan kordinator. 

3. Menyiapkan materi (tools) yang akan digunakan dalam proses penjualan 

ke pelanggan dan melakukan presentasi. 
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4. Membuat laporan aktivitas sales sesuai format laporan yang disepakati 

dengan kordinator dan laporan bulanan sesuai format laporan yang telah 

ditentukan. 

5. Membina hubungan dengan bagian-bagian dibantu oleh kordinator untuk 

proses-proses internal yang terkait proses penjualan ke pelanggan.  

6. Membina hubungan baik dengan konsumen. 

 

 CRO (Customer Relation Officer) 

Tugas CRO PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung (Customer 

Relation Officer), yaitu : 

1. Menyampaikan informasi. 

2. Menerima complain dari konsumen. 

3. Melakukan follow up ke pelanggan. 

4. Menjaga standarisasi layanan serta mendata pelanggan. 

 

 Sales Counter  

Tugas sales counter PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung: 

1. Menjawab telepon yang masuk (memberikan harga dan penjelasan tentang 

barang-barang yang dijual). 

2. Melayani konsumen yang datang ke dealer. 

3. Meningkatkan penjualan perusahaan. 

4. Mencari konsumen baru dengan cara online marketing, menghubungi 

perusahaan-perusahaan. 

2. Bagian Administrasi 
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Bagian administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Administrasi 

(administration head), yang dalam melaksanakan laporannya bertanggung 

jawab kepada Kepala Cabang. 

 Kepala Administrasi (administration head)  

Tugas Kepala Administrasi (administration head) PT Tunas Mobilindo 

Perkasa cabang Lampung, yaitu: 

1. Memastikan seluruh kegiatan di cabang berjalan sesuai dengan SOP yang 

berlaku. 

2. Mengelola penyimpanan, distribusi, dan pemesanan atas SPK di cabang.  

3. Melakukan kontrol secara ketat atas seluruh SPK outstanding yang ada di 

cabang dan pembatalannya. 

4. Memastikan SPK (invoice) yang dibatalkan sudah dibuatkan MK (memo 

pembatalan) dan di write off dari sistem TOSS. 

5. Melakukan verifikasi atas kelayakan, kelengkapan dan keabsahaan 

dokumen untuk pembukaan invoice. 

6. Memastikan pencetakan dokumen invoice termasuk WO, SPT dan kuitansi 

tagihan leasing dilakukan maksimal H+ 1. 

7. Melakukan verifikasi terhadap kesiapan dokumen untuk proses modem 

(web). 

8. Memastikan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dokumen tagihan 

dikirim ke konsumen atau perusahaan leasing. 

9. Memastikan dokumen tagihan dikirim ke perusahaan leasing maksimal H+ 

1 terhitung sejak unit dikirim ke konsumen. 
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10. Memastikan bahwa unit yang akan dikirim ke konsumen individual A/R-

nya telah lunas. 

11. Memastikan seluruh A/R baik showroom dan workshop tidak overdue. 

12. Melakukan posting Receipt Voucher (RV) untuk setiap transaksi 

penerimaan uang di cabang pada sistem TOSS. 

13. Memastikan penyelesaian STNK/BPKB tepat waktu untuk mempercepat 

pengiriman unit ke konsumen. 

14. Melakukan pengawasan atas WIP workshop dengan berkoordinasi dengan 

Kepala Bengkel. 

15. Melakukan pengawasan atas A/P untuk proses pembayaran di finance. 

16. Melakukan validasi atas Tax (FP dan BP) untuk memastikan kebenaran 

dan keakuratan laporan pajak. 

17. Memastikan perjanjian kontrak service yang ada di cabang masih berlaku. 

18. Melakukan follow up atas proses PTK dan PMK ke HRD HO untuk 

memastikan gaji karyawan dibayar sesuai dengan ketentuan. 

19. Melakukan pengawasan terhadap asset atau inventaris yang ada di cabang. 

20. Membuat budget dan melakukan pengawasan atas penggunaan budget. 

Pada Opex System. 

21. Membuat laporan analisa kinerja cabang untuk dipertanggungjawabkan ke 

AAM. 

22. Menyiapkan bon hijau dan dokumen pendukungnya untuk proses 

pengambilan uang konsumen atas SPK atau invoice yang dibatalkan atau 

dialihkan. 

23. Dan tugas-tugas yang diminta oleh atasan. 
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 Staf Administrasi Showroom (showroom administration staff ) 

Tugas staf administrasi showroom PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang 

Lampung, yaitu: 

1. Mencetak dokumen SK BPKB dan SP BPKB sebagai syarat untuk 

penagihan. 

2. Menyiapkan dan mengirimkan dokumen penagihan tepat waktu ke 

konsumen, perusahaan leasing (unit dan refund) dan subsidi Astra. 

3. Melakukan penagihan A/R ke konsumen, perusahaan leasing, refund dan 

subsidi Astra. 

4. Berkoordinasi dengan kasir untuk memastikan bahwa penerimaan uang 

atas pelunasan A/R telah dibuatkan RV. 

5. Melakukan proses modem untuk AFI (Toyota) atau web untuk fakpol 

(Daihatsu). 

6. Mempersiapkan dan verifikasi kelengkapan atau keabsahaan dan 

kebenaran dokumen untuk pengurusan STNK dan BPKB ke biro jasa 

(termasuk esek-esek untuk Daihatsu). 

7. Follow up penyelesaian STNK atau BPKB dari dan ke biro jasa. 

8. Membuat laporan A/R showroom  untuk review oleh Kepala Administrasi  

dan Kepala Cabang setiap hari. 

9. Membuat laporan LT STNK jadi dan laporan STNK belum jadi. 

10. Menyiapkan seluruh faktur pajak keluaran termasuk print out untuk 

keperluan konsumen. 

11. Menyiapkan bon hijau dan dokumen pendukungnya untuk proses 

pengembalian uang konsumen atas SPK atau invoice yang lebih bayar. 
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12. Menyiapkan bon hijau dan dokumen pendukung untuk jasa mediator. 

13. Menyiapkan bon hijau dan dokumen pendukungnya dari supplyer 

showroom, asuransi untuk proses claim ke finance HO. 

14. Mencatat bukti tanda terima dokumen tagihan yang diseerahkan melalui 

collector ke dalam Log Book berdasarkan invoice tagihan per hari. 

15. Dan tugas-tugas yang diminta oleh atasan. 

 

 Staf Administrasi Bengkel (Workshop Administration Staff ) 

Tugas Staf Administrasi Bengkel PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, 

yaitu: 

1. Melakukan penagihan dan follow up atas seluruh A/R bengkel (workshop) 

ke konsumen atau Astra. 

2. Meminta bukti potong PPh 23 atas seluruh jasa service workhshop. 

3. Membuat laporan A/R untuk di review oleh ADH dan kabeng setiap hari. 

4. Menginput dan mencetak Payment Voucher (PV) untuk persiapan 

pembayaran ke supplyer (Spare part, material, dan oli). 

5. Melakukan input JV atas material dan bukti potong PPh 23 untuk 

pemotongan A/R. 

6. Mencetak perpanjangan atau perjanjian baru untuk customer contract 

service. 

7. Menyiapkan dokumen bon hijau atau pencairan dana oleh finance HO. 

8. Membuat tanda terima untuk penyerahan dokumen tagihan ke customer 

contract service atau Astra. 

9. Membuat rekapan kelengkapan invoice dan faktur pajak sebagai syarat 

penagihan claim atas warrantly ke Astra. 
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10. Membuat laporan WIP untuk Kepala Administrasi setiap harinya. 

11. Mencatat bukti tanda terima dokumen tagihan yang diserahkan melalui 

collector ke dalam Log Book berdasarkan invoice tagihan per hari. 

12. Dan tugas-tugas lain yang diminta oleh atasan. 

 

 PDC 

Tugas PDC PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, yaitu: 

1. Mencetak BSTK (bukti serah terima kendaraan). 

2. Melakukan verifikasi kelengkapan kendaraan. 

3. Melakukan kontrol terhadap kendaraan (unit) baru, baik yang keluar 

maupun masuk ke dalam cabang. 

4. Melakukan kontrol terhadap kendaraan (unit) yang tersedia di cabang. 

5. Melakukan pemesanan kendaraan ke pusat. 

6. Mencari unit tukaran dari cabang lain. 

7. Dan tugas-tugas lainnya yang diminta oleh atasan. 

 

 Billing. 

Tugas Billing PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, yaitu: 

1. Melakukan verifikasi kesesuaian harga dan discount atas seluruh 

pekerjaan (barang dan jasa) yang tercantum pada WO. 

2. Mencetak invoice untuk proses pembayaran tunai dan kredit. 

3. Menyiapkan kelengkapan dokumen tagihan ke customer contract service 

dan asuransi tepat waktu. 

4. Menyiapkan kelengkapan dokumen tagihan untuk warranty claim, SBE 

free, SBI ke Astra tepat waktu. 



55 

 

5. Menyiapkan seluruh faktur pajak keluaran untuk keperluan konsumen. 

6. Mempersiapkan seluruh dokumen in-out karyawan (PMK-PTK). 

7. Melakukan registrasi dan pencatatan in-out asset di cabang. 

8.  Melakukan stock opname atas asset di cabang secara periodik (1 bulan 

sekali) dan membuat hasil laporan stock opname ke ADH dan asset-HO. 

9. Melakukan pencatatan WIP Warranty Astra pada buku ekspedisi untuk 

media control warranty tersebut belum dibuatkan Laporan Teknik (SW-

103). 

10. Dan tugas-tugas lain yang diminta oleh atasan.  

 

 Stock Keeper. 

Tugas Stock Keeper PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, yaitu: 

1. Meminta jadwal DO (delivery order) tahapan ke marketing HO setiap 

bulannya. 

2. Memastikan proses pembukaan invoice atas SPK ready dan stock ready 

pada saat DO tahapan agar tidak rontok. 

3. Mencari unit tukaran dari cabang lain untuk SPK ready yang tidak 

memiliki jatah stock.  

4. Menyiapkan laporan harian mutasi stock ke marketing cabang. 

5. Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahaan dokumen untuk 

persiapan pembukaan invoice; SPT; WO. 

6. Melakukan input data SPK ke dalam TOSS (tipe unit, warna, harga, 

premium price, discount, optional extra, tipe pembayaran, KEUR, subsidi-

refund, Astra, Jual). 

7. Mencetak form pengajuan AFI untuk pengakuan penjualan di Astra 
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8. Melakukan print invoice, SPT, WO, dan DO dan kwitanasi penagihan ke 

leasing. 

9. Menyiapkan dokumen MK untuk pembatalam SPK atau invoice ke AAS , 

finance-HO, Tax-HO, dan Marketing-HO. 

10. Melakukan request pool untuk delivery kendaraan yang akan dikirim ke 

konsumen. 

11. Dan tugas-tugas lainnya yang diminta oleh atasan. 

 

 Cashier 

Tugas Cashier PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung, yaitu : 

1. Memproses transaksi pembayaran dan administrasi. 

2. Melakukan stock movement. 

3. Membuat report secara detail. 

4. Melakukan stock opname. 

5. Dan tugas-tugas lainnya yang diminta oleh atasan. 

 

3. Bagian Bengkel 

Bengkel PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang Lampung didirikan untuk 

mendukung penjualan kendaraan merek Daihatsu, dengan memberikan 

pelayanan perbaikan kendaraan pelanggan dan juga menyediakan suku cadang 

yang diperlukan oleh pelanggan. 

 

Departemen bengkel dipimpin oleh kepala bengkel, yang dalam melaksanakan 

Laporannya bertanggung jawab kepada Kepala Cabang. 
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 Kepala Bengkel (Workshop Head) 

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bengkel PT Tunas Mobilindo Perkasa 

cabang Lampung, yaitu: 

1. Mengelola seluruh kegiatan bengkel dalam rangka meningkatkan mutu 

dan kecepatan pelayanan melalui SOP yang berlaku serta 

menginformasikan kompetensi jajaran personel bengkel dalam usaha 

pencapaian target untuk meningkatkan produktibitas dan pencapaian 

performance bengkel serta kepuasan pelanggan.  

2. Membuat perencanaan dan memastikan pencapaian revenue workshop, 

Unit Entry and Car Return sesuai standar yang ditetapkan. 

3. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan bengkel dan performance 

jajaran karyawan bengkel. 

4. Mengontrol stok gudang bengkel (parts) sesuai dengan target service rate. 

5. Pembinaan dan pengembangan personel bengkel. 

6. Mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur bengkel. 

7. Memantau pengelolaan limbah padat, cair, & gas di bengkel. 

 

 Service Advisor 

Tugas dan tanggung jawab Service Advisor PT Tunas Mobilindo Perkasa 

cabang Lampung, yaitu: 

1. Bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan yang datang dan 

keluar bengkel dengan mendengarkan, menganalisa, dan menjelaskan 

tentang kerusakan kendaraan, membuat PKB dan estimasi waktu serta 

biaya untuk mencapai kepuasan pelanggan, serta menjaga kerapian data-

data kendaraan pelanggan. 
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2. Melayani pelanggan, yaitu menganalisa kerusakan dan memeriksa 

kendaraan, serta menjelaskan hasil pemeriksaan pada pelanggan. 

3. Memasukkan data keluhan pelanggan mengenai kondisi kendaraan 

pelanggan ke komputer. 

4. Membuat Perintah Kerja Bengkel (PKB). 

5. Membuat penawaran dari pekerjaan perbaikan kendaraan atau estimasi 

biaya dan waktu perbaikan pada pelanggan. 

6. Menginformasikan pekerjaan tambahan (bila ada) kepada pelanggan 

beserta estimasi biaya dan waktu tambahan yang diperlukan. 

7. Memeriksa kendaraan yang telah diperbaiki, apakah sesuai dengan 

Perintah Kerja Bengkel (PKB). 

8. Melakukan test drive dan memeriksa parts bekas di dalam kendaraan. 

9. Menyerahkan kembali kendaraan pada pelanggan dalam keadaan bersih 

berikut parts bekas sesuai dengan Form Pemeriksaan Kendaraan (FPK). 

10. Melakukan follow up ke pelanggan setelah 2-3 hari kendaraan diperbaiki 

di bengkel. 

11. Mengingatkan pelanggan untuk melakukan perawatan berkala berikutnya 

pada saat selesai perawatan atau perbaikan. 

12. Mengisi data ‘account number’ untuk setiap perawatan yang telah selesai 

dikerjakan yang dipakai sebagai dasar perhitungan biaya perawatan. 

 

 Foreman 

Tugas dan tanggung jawab Foreman PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang 

Lampung, yaitu: 
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1. Mengembangkan dan Menganalisa PKB dari Service Advisor untuk  

mendistribusikan job kepada mekanik. 

2. Mengawasi kerja mekanik sesuai PKB dan flat rate yang ditetapkan. 

3. Membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi mekanik, dengan 

menjelaskan cara “Trouble Shooting“. 

4. Mendukung mekanik dalam penyedian suku cadang dan penyediaan 

peralatan. 

5. Membuat laporan berkala mengenai job return, masalah yang dihadapi 

untuk diserahkan pada atasan. 

6. Memeriksa hasil kerja mekanik sesuai dengan PKB. 

7. Menjelaskan pada pelanggan tentang kondisi kendaraan yang sedang 

diperbaiki. 

8. Melakukan test drive terhadap kendaran yang telah selesai diperbaiki. 

 

 Part head 

Tugas dan tanggung jawab Parthead PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang 

Lampung, yaitu: 

1. Melakukan order parts. 

2. Melakukan follow-up atas order yang telah dibuat sehingga dapat 

memberikan informasi yang akurat terhadap parts pesanan next internal 

customer. 

3. Mencatat order atau permintaan yang tidak dapat dipenuhi, dan 

melakukan follow-up kepada next internal customer atas kondisi order 

tersebut. 
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4. Menerima dan memeriksa parts yang datang sesuai dengan kondisi fisik 

dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 

5. Menginformasikan kepada next internal customer apabila parts yang 

dipesan telah tersedia. 

6. Menyimpan parts untuk stock sesuai dengan lokasi yang telah ditetapkan, 

membuat lokasi baru untuk parts baru dan menyimpan parts pesanan 

indirect di intransit area. 

7. Memelihara dan menjaga kondisi fisik stock parts dan menjaga kebersihan 

lokasi dan ruang yang ada di gudang. 

8. Mengatur layout gudang agar menjadi efektif dan efisien. 

9. Melakukan evaluasi terhadap lokasi dan penempatan parts di gudang, 

evaluasi parameter-parameter dan pembaruan terhadap data-data inventory 

yang berhubungan dengan standar pengelolaan. 

10. Mengelola stok sesuai standar-standar dan target inventory yang telah 

ditetapkan. 

11. Memberikan informasi-informasi yang diperlukan oleh next internal 

customer dalam bidang suku cadang, seperti  informasi harga, stok, 

kondisi barang pesanan dan kedatangan suku cadang pesanan. 

12. Membuat, melakukan register, filing dan menyimpan dokumen-dokumen 

barang pesanan, penerimaan, pengeluaran, claim, transfer, berita acara dan 

laporan-laporan yang berhubungan dengan bidang kerjanya. 

13. Memberikan saran, usulan dan berkonsultasi dengan kepala bengkel dalam 

mencari solusi terhadap masalah suku cadang. 

14. Melakukan sampling stock opname secara rutin. 
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15. Melakukan pengembalian dan claim bagi suku cadang yang rusak atau 

kurang dalam penerimaan. 

 

16. Tools and equipment 

Tugas dan tanggung jawab Tools and equipment PT Tunas Mobilindo Perkasa 

cabang Lampung, yaitu: 

1. Menjaga ketersediaan bahan, material dan oli yang dibutuhkan mekanik. 

2. Memberikan bahan, material dan lain-lain kepada mekanik sesuai dengan 

permintaan yang tertulis di Perintah Kerja Bengkel (PKB). 

3. Membuat permintaan pembelian bahan dan lain-lain yang dibutuhkan 

bengkel. 

4. Menerima kiriman bahan dan lain-lain dari supplier dan menyimpannya di 

gudang bahan. 

5. Memproses Order Pembelian Bahan (OPB), Surat Penerimaan Gudang 

(SPG) dan Bukti Pencatatan Hutang (BPH). 

6. Membuat Memo Expenses untuk bahan yang dipakai bengkel. 

7. Memelihara dan menjaga kebersihan tempat dan area kerja. 

 

3.4.5 Ruang Lingkup Usaha Perusahaan 

 

PT Tunas Mobilindo Perkasa cabang lampung mempunyai jenis-jenis usaha yang 

beda, tergantung pada bidang operasinya seperti: 

1. Bidang perdagangan, yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran 

dan penjualan unit dan suku cadang yang diperuntukan pelanggan yang 

membutuhkan. Penjualan unit dilakukan secara kredit dan tunai. Penjualan 

kredit dilakukan melalui hubungan perusahaan dengan leasing-leasing yang 
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berada di Lampung, yaitu: ACC (Astra Central Company), MTF (Mandiri 

Tunas Finance), KKB BCA, BCA Finance, Adira, Mega Finance, Oto 

Finance. Dalam menentukan penggunaan leasing perusahaan menyesuaikan 

dengan keinginan konsumen dalam menggunakan jasa leasing yang telah 

ditawarkan oleh perusahaan sesudah selama proses negosiasi dengan 

konsumen. Sedangkan untuk penjualan suku cadang hanya dilakukan dengan 

cara tunai. 

 

2. Bidang jasa adalah suatu kegiatan usaha yang berkaitan dengan jasa pada 

intinya melakukan pelayanan service, seperti perbaikan dan perawatan 

kendaraan pelanggan yang dilakukan oleh pihak bengkel PT Tunas Mobilindo 

Perkasa cabang Lampung serta pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan 

kendaraan seperti: BPKB, STNK, PLAT, SKJ (Surat Keterangan Jalan), dan 

KEUR/KIR. 

 

 


