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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

Mini market Cahaya Family merupakan salah satu dari sekian banyak mini 

market yang berada di kota Pekanbaru, Mini market Cahaya Family ini berada di 

JL. Cipta Karya Panam No. 1a Pekanbaru Riau. Mini market Cahaya Family 

mulai beroperasi pada awal tahun 2005, adalah seorang wirausahawan bernama 

bapak Abdul melihat sebuah potensi yang ada di daerah ini. Bapak Abdul 

meyakini bahwa kebutuhan ekonomi akan terus meningkat dan orang-orang tidak 

memiliki waktu yang cukup banyak untuk pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan 

lainnya yang mungkin banyak menyita waktu mereka. Kemudian bapak Abdul 

memulai usahanya dengan berjualan barang-barang harian biasa, namun karena 

kebutuhan masyarakat yang meningkat setiap harinya dan juga diiringi dengan 

tingkat kepercayaan yang cukup tinggi masyarakat berbelanja pada toko bapak 

Abdul, bapak Abdul yang awalnya cuma punya satu ruko mulai menambah ruko 

dan tentunya juga barang yang disediakan di tokonya. Sampailah pada akhirnya 

bapak abdul mempunyai 3 ruko mini market yang memiliki cukup banyak 

pelanggan tetap. Bapak Abdul telah memiliki banyak karyawan, yang mana itu 

berarti beliau telah berjasa dalam membuka lapangan pekerjaan, secara tidak 

langsung mengurangi pengangguran di daerahnya.       

     

  



 

 
 

44 

4.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan perusahaan tidaklah dilakukan 

secara sendiri oleh pimpinan perusahaan, melainkan secara bersama-sama dan 

terkoodinir melalui orang-orang yang ada, dimana orang-orang tersebut bekerja 

menurut bidang dan spesifikasi yang telah ditetapkan untuk mencapaia tujuan 

perusahaan. 

Organisasi merupakan suatu interaksi yaitu hubungan antara fungsi 

wewenang dan tanggung jawab atas pekerja yang dibebankan kepada anggota 

organisasi. Sebagai suatu proses interaksi kata organisasi bersifat hidup 

berkembang dan bergerak. Dengan demikian maka dijelaskan bahwa organisasi 

itu terdiri dari sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu 

tujuan bersama. 

Struktur organisasi yang baik harus memenuhi syarat yang efektif dan 

efisien, suatu organisasi yang dilakukan secara efektif bagaimana struktur tersebut 

memungkinkan dapat memberikan sumbangan pemikiran setiap individu yang ada 

dalam mencapai susunan organisasi, sedangkan struktur organisasi yang efsien 

adalah memudahkan pencapaian tujuan oleh orang-orang dengan konsekuensi 

yang tak terduga atau dengan biaya minumum. 

Bentuk organisasi disetiap perusahaan mempunyai perbedaan. Hal ini 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kebutuhan perusahaan, struktur 

organisasi yang digunakan oleh mini market Cahaya Family ini adalah berbentuk 

hal (garis) yang dipakai oleh seorang pimpinan yang mempunyai garis komando. 

Direktur merupakan pimpinan tertinggi perusahaan yang tugas menetapkan tujuan 
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dan kebijakan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Struktur organisasi 

perusahaan ini dapat dilihat dalam gambaran perusahaan dibawah ini : 

Gamabar 4.1 

Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Sumber : Mini market Cahaya Family 

Adapun masing-masing jabatan memiliki tanggung jawab dan tugas 

pekerjaan sebagai berikut: 

A. Tugas pemilik. 

1) Kontrol manajemen 

2) Kontrol kinerja toko 

3) Menentukan kebijakan-kebijakan toko 

B. Tugas Supervisor Personalia 

1) Rekruitmen karyawan 

2) Pengembangan karyawan 

PEMILIK 

SUPERVISOR 

Personalia 
SUPERVISOR 

Penjualan 

SUPERVISOR 

Keuangan 

Kasir Pramuniaga 

Accounting Finance 
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3) Kontrol karyawan  

C. Tugas Supervisor Penjualan 

1) Kontrol barang yang dijual 

2) Kontrol kebersihan, lampu, dan rak. 

3) Kontrol display barang  

D. Tugas Supervisor Keuangan 

1) Kontrol kasir dan mesin register 

2) Kontrol faktur, harga jual dan label harga 

3) Kontrol omzet 

4) Kontrol penyiapan uang 

E. Tugas Pramuniaga 

1) Memeriksa barang yang kosong 

2) Merapikan barang 

3) Memeriksa dan kontrol barang yang rusak 

4) Memajang barang menurut jenisnya 

F. Tugas Kasir 

1) Berkepribadian baik dan menarik 

2) Teliti dan rapih 

3) Melayani pembeli dengan ramah dan senyum  

4) Mengoperasikan mesin register  

4.3  Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas perusahaan ini adalah melakukan penjualan produk-produk harian 

dan kebutuhan masyarakat lainnya. Adapun produk yang dijual adalah produk 
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konsumsi. Seperti sembako, kebutuhan perlengkapan lainnya dan barang harian 

yang dibutuhkan oleh konsumen mini market Cahaya Family. 

 

4.4  Peraturan Kerja di Mini market Cahaya Family 

A. Masuk kerja tepat waktu, paling lambat 8.10 dan jika terlambat 

makaakan dikenai sanksi. 

B. Rapikan dan bersihkan barang yang ada di tempat kerja yang menjadi 

tanggung jawab masing-masing. 

C. Memeriksa stok barang di mini market. 

D. Tidak membuat keributan saat jam kerja. 

E. Selama mini market buka harus dalam keadaan bersih.  

F. Jika terdapat masalah, langsung melapor pada supervisor. 

 


