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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

4.1  Sejarah Berdirinya Perusahaan  

Perusahaan  Rika swalayan adalah perusahaan perdagangan yang bergerak 

dalam Bidabg Rital yakni dalam bidang penyaluran barang  kebutuhan sehari-hari  

khususnya makanan, sembako bermacam jenis minuman,peralatan,perlekapan 

rumah tangga, peralatan listrik, peralatan bayi, obat-obatan , kosmetik, aksesoris 

dan lain- lainya. 

Masyarakat  sangat menyukai  Rika swalayan  dikarenakan harganya yang  

cukup murah, pelayanan yang baik dan barang dagangannya lengkap,sesuai 

dengan denagan keperluan  dan kebutuhan sehari- hari. Dengan harganya yang  

relatif murah dan lengkap tersebut.rika swalayan merupakan alternatif  yang  

tepat. Untuk berbelanja selain toko glosir. Hal inilah menyebabkan sirkulasi 

perputaran  barang yang cepat sehingga memacu toko ini berkembang. Perusahaan 

yang  didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama  Hardi pada tanggal 10 juli 

2008 yang berlokasi di JL. M Yamin di kecamatan kuok merupakan status usaha 

(perseorangan) yang bergerak dibidang distribusi untuk  keperluaan rumah tangga 

berupa kebutuhan sehari hari, baik itu makanan, minuman dab peralatan/ 

perlenkapan rumh tangga dan lainya sebagainya. 

Rika swalayan memiliki babarapa stand menurut jenis barang yang sejenis 

di antaranya adalah sebagai berikut: 
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1) Makanan  

Terdiri dari 4 stand yang berisikan beras,tepung, gula, mie instan, snack, 

coklat, permen, minyak goreng, biscuit/kue, bumbu masak, sarden, kecap, 

ice crem dan  dan lain-lainya. 

2) Minuman  

Terdiri dari 2 stand, yang berisikan minuman ringan (soft drink) susu, 

sirup, kopi aguagalon, minuman berenergi dan lain sebagainya 

3) Peralatan Rumah Tangga 

Terdiri dari 3 stand, yang berisikan piring , gelas, cangkir, mangkok, 

sendok, kue, Pisau, toples, plastik bungkus,sapu, penggilin cabe, baskom, 

tempat sampah 

4) Alat Tulis 

Terdiri dari 1 stand, berisikan buku tulis, buku nota, pena, pensil, 

penghapus ,lem perekat, cat gambar,isolasi, meja, belajar. Tas dan lain-

lainya 

5) Perlengkapan Rumah Tangga 

Terdiri dari 3 stand yang berisikan deterjen,anti nyamuk, pengharum 

ruangan,  Pewangi pakaian, pembalut wanita, bunga, pot bunga, sandal, 

payung, jam, 

6) Obat- obatan, 

Terdiri dari banyak barang- barang seperti, kosmeti, peralatan mandi, 

peralatan bayi, mainan anak-anak, aksesoris, dan lain sebagainya. 
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1.2 Jam Kerja dan Sistem Pengupahan 

4.2.1 Jam Kerja 

Dalam proses menjalankan kegiatan perusahan Rika swalayan 

Mengadakan kebijakan waktu jam kerja. Dimana beroperasi kerja setiap 

hari  Pukul 08.00 pagi sampai 22.00 malam atau 14 jam per hari dan untuk 

mencapai efektivitas, kerja karyawan maka kerja dibagi, 2 shif per hari, 

termasuk istirahat .shalat, dan makan dengan rincian sebagai berikut: 

1. Shiff 1 antara pukul 08.00 s/d 15.00 

2. Shiff 2 antara pukul 15.00 s/d 22.00 

4.2.2 Sistem Pengupahan 

Adapun sistem pengupahan yang diterapkan rika swalayan dengan 

system upah bulan bulanan bagi seluruh karyawan dan tidak ada system 

bonus  serta asuransi tapi untuk tumjangan hari raya ( THR)  biasanya ada 

dalam bentuk uang bulan. Sedangkan gaji diberikan kepada karyawan setiap 

satu bulan skali  pada tanggal yang berada sesuai dengan mulai karyawan 

itu masuk dan bekerja di  perusahan. 

4.2.3 Visi, Misi Perusahan 

VISI 

Menjadikan jaringan distribusi ritail, sebagai tempat masyarakat untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan harapan dan kenginan 

konsumen. 
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MISI 

1. Memberikan kepuasan kepada pelanggan/ konsumen dengan, produk 

harga, dan pelayanan yang berkualitas baik. 

2. Selalu menjadi yang terbaik, disetiap tingkah laku dan etika yang 

paling baik. 

 

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan  

Struktur organisasi merupakan gambaran umun secara sistematis mengenai 

hubungan dan kerjasama sekelompok orang dalam usaha mencapai tujuan 

bersama. Dengan adanya struktur organisasi akan diketahui tingkatan kekuasaan 

seorang, wewenangan dan tanggung jawab karyawan. Struktur Organisasi Rika 

swalayan berbentuk organisasi garis dimana wewenang mengalir dari atas ke 

bawah, yang stiap bagaian mempunyai masing- masing pimpinan tertentu dan 

bertanggung  jawab kepada seorang atasan. Struktur organisasi seperti ini baik 

bagi organisasi yang kompleksitas pekerjaannya masih sangat sederhana atau 

dengan kata lain cocok untuk organisai yang berskala kecil dan menegah. Untuk 

lebih jelasnya, struktur organisasi dan uraian tugas pada Rika swalayan dapat di 

lihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.1 

 Struktur Organisasi Rika Swalayan  di Kecamatan Kuok 
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Keterangan Jabatan  

1. Pimpinan 

Wewenang dan tanggung  jawab pimpinan adalah sebagai berikut: 

a) Memimpin, merencanakan, dan mengendalikan perusahaan, (Rika  

Swlayan) 

b) Bertanggung jawab atas laporan pelaksanan tugas dari bawahanya 

pada masing-masing bagian 

c) Membuat keputusan untuk kemajuan perusahaan 

d) Merencanakan, merumuskan dan menciptakan rencana dan program 

kerja,  anggaran, kebijakan umum yang diperlukan sebagai pedoman di 

dalam  menjalani operasi perusahaan 

e) Secara berkala melakukan evaluasi atas pelaksanaan rencana, program 

kerja, termasuk mengamati perkembangan perusahaan, mengambil 

keputusan luas biasa. Mempertimbangkan dan menyetujui 

penembahan pegawai. 

2. Bagian keuangan  

Tugas adalah sebagai berikut: 

a) Menyusunan strategi berikut mengwasi penataan keungan perusahan 

b) Melakukan evaluasi terhadap system terhadap sytem penetaan 

keuangan  akuntasi perusahan 

c) Membuat laporan perusahaan berupa neraca sert mencatat pemasukan 

dan pengeluaran perusahaan  
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d) Menyetujui dan menandatangani bukti pengeluaran kas sampai dengan 

jumlah tertentu yang sudah ditetapkan. 

e) Memeriksa keberatan dan kelengkapan pencatatan seluruh kewajiba 

transaksi keuangan perusahaan 

3. Bagian Operasional  

Tugas adalah sebagai berikut 

a) Mewakili pimpinan dalam melaksanakan tugas perusahaan dibidang 

operasional 

b) Merencanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan mengevaluasi  

pelaksanan fungsi dan tugas unit kerja unit kerja dibidang operasional  

c) Membina dan mengembangkan kempuan tenaga kerja seluruh 

karyawan 

4. Kasir  

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

a) Melayani pembayaran dari konsumen yang berbelanja 

b) Menyimpan dan mengatur uang yang keluar masuk dari pembelian dan 

penjualan barang dagangan  

c) Menentukan buget pembelanjaan pengeluaran kas sahari  hari untuk 

keperluan kas kecil 

d) Memeriksa kebenaran pengeluaran,harus sesuai dengan target 
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5. Karyawan  

Tugasnya adalah sebagai berikut: 

Karyawan  bertugas mengecek barang-barang , membersikan/menyensu 

barang-barang yang akan dijual, melayani konsumen yang  berbelanja 

serta membantu konsumen menemukan produk yang dibutuhkan. 

 


