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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

P.T. Plaza Auto Serasi berdiri pada awal Desember 2010 sebagai cabang 

keenam dari authorized dealer Toyota yaitu Plaza Toyota. P.T. Plaza Auto Serasi 

berlokasi di jalan Raya Boulevard kavling 5 – 11, Gading Serpong, Tangerang. 

P.T Plaza Auto Serasi menjadi salah satu authorized dealer yang terbaik karena 

didukung dengan pelayanan para wiraniaga dan karyawan yang memuaskan serta 

gedung dengan fasilitas – fasilitas yang memberikan rasa nyaman dan kepuasan 

ketika konsumen bertransaksi. Saat ini P.T Plaza Auto Serasi dipimpin oleh 

branch manager Bapak Harry Orgapratama. 

 

2.2 Visi dan Misi 

 Visi P.T. Plaza Auto Serasi yaitu menjadi Dealer Otomotif yang terbaik 

dengan proses pelayanan kelas dunia kepada pelanggan. 

 Misi P.T. Plaza Auto Serasi yaitu sebagai berikut : 

1. Memberikan Pelayanan terbaik kepada pelanggan dalam penjualan dan 

purna jual. 

2. Mempromosikan perkembangan perusahaan secara berkesinambungan dan 

berkelanjutan. 

3. Memberikan rasa aman dan nyaman di tempat bekerja bagi karyawan. 
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2.3 Filosofi Perusahaan 

Handal dan peduli. Handal dan dapat dipercaya dimana pun dan kapan pun 

konsumen butuhkan. Peduli dan sigap memperhatikan setiap kebutuhan dan 

kepuasan konsumen. 

  

2.4 Produk Perusahaan 

 P.T. Plaza Auto Serasi bergerak dalam bidang Dealer Otomotif yaitu 

sebagai penjual kendaraan otomotif dari produsen otomotif dunia Toyota. Tidak 

hanya dalam penjualan P.T. Plaza Auto Serasi juga melayani pembelian sparepart 

asli Toyota serta service bagi kendaraan Toyota. 

 

2.5 Struktur Organisasi P.T. Plaza Auto Serasi 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi. 
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Penjelasan per bagian Perusahaan : 

1. Branch Head 

Bagian ini mengatur segala sistem dan proses di dalam perusahaan. 

2. CRC 

Bagian ini merupakan sekretaris dari Branch Head. Selain itu CRC juga 

merupakan bagian yang mengurus pelayanan didalam perusahaan. 

3. Sales Supervisor 

Bagian ini bertugas mengatur dan memantau para wiraniaga. Bagian ini juga 

mengatur hal – hal marketing perusahaan.  

4. Administration Head 

Bagian ini mengatur keuangan masuk dan keluar dari dan ke perusahaan. 

5. Workshop Head 

Bagian ini mengatur segala sistem dan proses bengkel di perusahaan. 




