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BAB IV 

GAMBARAN UMUM RUMAH MAKAN KOTA BUANA PEKANBARU 

4.1 Sejarah Rumah Makan Kota Buana Pekanbaru 

Rumah Makan Kota Buana adalah suatu bisnis warung makan atau 

restoran yang menjual atau menghidangkan berbagai ragam kuliner atau masakan 

Minangkabau yang berasal dari Sumatra yang menggunakan Akuntansi bagi-hasil 

sistem mato. Rumah Makan ini adalah suatu bisnis usaha yang dikelola oleh 

sebuah keluarga.  

Perintis pertama usaha Rumah Makan Kota Buana Bapak hj. Abu Bakar. 

Sekitar tahun 1967, semula namanya Rumah Makan Hidangan Baru. Sejalan 

dengan Kota Pekanbaru yang dari kota kecil menjadi Kota Madya,  sekitar 2 tahun 

kemudian Rumah Makan ini pun berubah menjadi Rumah Makan Kota Madya. 

Perubahannya berkaitan dengan perkembangan Kota Pekanbaru. Namun, sering 

terjadi kekeliruan, salah satunya ketika armarhun Bapak Hj. Soebarantas sebagai 

bupati Kampar dan wali kota Pekanbaru Bapak Abdurrahman Hamid tahun 1973 

dan Gubernurnya Bapak Kaharudin Nasution. Saat itu Bapak Soebrantas menjadi 

Gubernur dan sempat nyasar menelepon ke Rumah Makan Kota Madya, padahal 

beliau mau menghubungi ke kantor Kota Madya, akhirnya Bapak tersebut 

meminta diganti nama Rumah Makan Kota Madya dengan nama lain karena 

bahaya masyarakat mengira Rumah Makan ini milik pemerintah Pekanbaru. 

Pada Tahun 1973 berubah menjadi Rumah Makan Kota Buana. Saat 

perubahan Rumah Makan Hidangan Baru menjadi Kota Madya sudah ganti 
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pimpinannya (Abang dari Bapak Abu Bakar Lathif) yaitu Bapak Hj. Anwar 

Lathif. Bapak Hj. Abu Bakar pindah ke Dumai membuat cabang disana. Sekarang 

yang memimpin Kota Buana anak dari Bapak Hj. Anwar yaitu bapak Syaiful 

Anwar, SE (sudah generasi kedua). 

4.2 Profil Rumah Makan Kota Buana Pekanbaru 

Seperti disebutkan diatas, Rumah Makan ini adalah perusahaan keluarga. 

Pemilik usaha ini terdiri dari 11 orang. Salah satunya adalah Bapak Syaiful Anwar 

anak ke 4 dari dari Bapak Hj. Anwar Lathif yang diberi amanah sebagai pimpinan 

utama atau salah satu pimpinan aktif dan Bapak Irzay Anwar anak ke enam 

sebagai pimpinan harian (pimpinan aktif). Sembilan dari pemilik usaha lainnya 

sebagai pimpinan pasif karena sudah mempunyai usaha Rumah Makan dan 

kesibukan masing-masing. Yang mana sebelumnya pimpinan utamanya yaitu 

Bapak Yaqub Anwar, sekarang sudah merintis usaha Rumah Makan lain. Sistim 

didalam keluarga ini, jika sudah mempunyai usaha atau pekerjaan lain maka usaha 

dari Ayahanda ini akan dikelola oleh saudara kandung mereka yang lain.  

Bendahara dari Rumah Makan ini adalah Ibu Susi Yhanti, S.Pd anak dari 

Ibu Marnis anak pertama Bapak Hj. Anwar Lathif. Sebagaimana diketahui Rumah 

Makan Kota Buana terdiri dari 3 tempat cabang di Pekanbaru. Jln. Sekolah 

dengan karyawan 13 orang, di Jln. Riau dengan karyawan 13 orang dan Pusat 

Rumah Makan ini berada di Jln. Cokroaminoto dengan jumlah karyawan 

terbanyak 27 orang, selain dipusat kota, juga terletak disamping pusat 

perbelanjaan salah satu terbesar di kota ini. Sehingga pengunjung terbanyak 
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terdapat dijalan ini. Namun, Rumah Makan ini tetap satu manajemen walaupun 

disetiap cabang terdapat Ketua Kedai (manajer).  

Ketua Kedai tidak menetap dalam kurun waktu yang ditentukan, akan 

tetapi selama menjadi ketua kedai tidak ada masalah maka ketua kedai tidak 

diganti. Begitu juga sebaliknya, jika terjadi suatu masalah maka ketua kedai bisa 

diganti kapan saja. Ketua kedai memiliki tugas sebagai pengawas seperti 

menegur, memberi nasehat, dan melaporkan apa yang terjadi dilapangan kepada 

pimpinan harian. Semua keputusan seperti memberi skor kepada karyawan yang 

tidak disiplin atau memecat karyawan tugas dari pimpinan harian, karena ketua 

kedai bagian dari karyawan, jadi tidak mendapatkan wewenang selain mengawasi 

karyawan yang lainnya. 

 Rumah Makan ini juga aktif mengikuti perlombaan kebersihan setiap 17 

Agustus yang diadakan pemerintah. Kerap sekali mendapat juara 1, 2, atau 3. 

Selain berdiri sudah lama, Rumah Makan ini juga menjadi langganan beberapa 

kantor  baik nasional maupun internasional. Sampai sekarang Rumah Makan ini 

tetap eksis dan menjadi langganan masyarakat maupun pemerintahan walaupun 

sudah banyak tempat makan yang berdiri di Kota ini. 

 

 

 


