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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Kota Pekanbaru 

4.1.1 Letak Geografis Kota Pekanbaru 

 Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagaikota 

dengan tingkat pertumbuhan,migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota Pekanbaru 

terletak antara 101
0 

14’ – 101
0
34’ Bujur Timur dan 0

0
25’-0

0
45’ Lintang Utara. 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis beradapadajalur Lintas 

Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota sepertiMedan, Padang dan 

Jambi, dengan wilayah administratif, diapit olehKabupaten Siak pada bagian utara 

dan timur, sementara bagian barat danselatan oleh Kabupaten Kampar.Kota ini 

dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur danberada pada ketinggian 

berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut. 

Kotaini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 

antara34,1⁰C hingga 35,6⁰C dan suhu minimum antara 20,2⁰C hingga 

23,0⁰C.Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19Tahun 1987 Tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluasdari lebih kurang 62,96 

Km
2
menjadi lebih kurang 446,50 Km

2
terdiri dari8 kecamatan dan 45 kelurahan 

/desa
2
. 
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Tabel. 4.1 Batas Kota Pekanaru 

No. Batas Kabupaten/Kota 

1 Sebelah Utara Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2 Sebelah Selatan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3 Sebelah Timur Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4 Sebelah Barat Kabupaten Kampar 

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 

4.1.2 Kependudukan Kota Pekanbaru 

Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2016 sebanyak 1.064.566jiwa, dengan 

angka sex ratio (rasio jenis kelamin) sebesar 105 yang berarti terdapat sekitar 

105 laki-laki pada setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat 

di Kecamatan Tampan, yaitu sebanyak 269.062 jiwa (25,27%), sedangkan 

yang terendah terdapat di Kecamatan Sail, yaitu sebanyak 21.479 jiwa 

(2,02%). Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru sebesar 2,55% pada 

tahun 2016 lebih rendah dibanding tahun 2015 yaitu sebesar 2,63%. 

Berdasarkan kelompok umur, penduduk Kota Pekanbaru didominasi oleh 

penduduk usia produktif, yaitu penduduk dengan usia 15-64 tahun sebesar 

70,06%. Sedangkan penduduk kelompok umur 0-14 tahun sebesar 27,29% dan 

penduduk berusia 65 tahun ke atas sebesar 2,65%. Kepadatan penduduk di 

Kota Pekanbaru sebesar 1.684jiwa/km2. Kepadatan tertinggi terdapat di 

Kecamatan Sukajadi sebesar 12.597 jiwa/km
2
  dengan luas 0,59% dari 

wilayah Kota Pekanbaru.  Sedangkan Kecamatan Rumbai Pesisir dengan luas 

24,88% dari wilayah Kota Pekanbaru memiliki kepadatan penduduk terendah, 

yaitu hanya 461 jiwa/km
2
. 

 



 

 
41 

4.1.3 Perekonomian Kota Pekanbaru 

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telahmemegang 

peranan penting dalammeningkatkan pertumbuhan ekonomikota ini.Sektor 

perdangangan dan jasa saat ini menjadi andalan KotaPekanbaru, yang terlihat 

dengan menjamurnya pembangunan ruko padajalan-jalan utama kota ini. 

Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaanmoderndiantaranya Plaza 

Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, MalPekanbaru, Mal Ska, Mal 

Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan TradeCenter, The Central, 

Ramayana dan Giant. 

Sebagai salah satu indikator ekonomimakro, Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB)dapat menggambarkan produktivitasperekonomian suatu daerah 

pada tahuntertentu. Pada tahun 2016 PDRB seri 2010 atasdasar harga berlaku 

(ADHB) mencapai 92,38triliun rupiah meningkat dibanding tahunsebelumnya 

yang tercatat sebesar 83,66 triliun rupiah.PDRB seri 2010 atas dasar harga 

konstan(ADHK) Kota Pekanbaru tahun 2016 mencapai 61,04triliun rupiah 

juga meningkat dibanding tahunsebelumnya yang tercatat sebesar 57,61 triliun 

rupiah.Di antara 17 sektor pembentuk PDRB, sektor konstruksi memberikan 

kontribusi terbesar yaitu 29,70% dan disusul oleh sektor perdagangan besar 

dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 29,60%. 

Perekonomian Kota Pekanbaru tahun 2016 mengalami percepatan 

dibanding pertumbuhantahun 2015. Laju pertumbuhan tahun 2016 mencapai 

5,96 persen, sedangkan tahun 2015 sebesar 5,57persen. Dari seluruh sektor, 

sektor pengadaan listrik dan gas mengalami laju pertumbuhan tertinggiyaitu 
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sebesar 11,87%, sedangkan pertumbuhan paling lambat terjadi di sektor 

pengadaan air,pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar -1,45%. 

4.2 Mall Ciputra Seraya Pekanbaru 

Mall Ciputra Seraya dibuka pada tahun 2004. Beralamat di  Jalan Riau 

No. 58, Padang Terubuk, Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Tempat wisata 

belanja ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern yang lengkap yang 

tidak hanya menyediakan busana, sepatu, perlengkapan sehari-hari kalangan atas, 

tetapi juga menyediakan semua kebutuhan berbagai lapisan. Mall Ciputra Seraya 

Pekanbaru berada di pusat kota Pekanbaru, bisa dicapai 15 menit dari terminal 

Bandar Raya Payung Sekaki dan 20 menit dari Bandar Udara Internasional Sultan 

Syarif Kasim II. Mall Ciputra Seraya Pekanbaru terdiri dari 5 lantai. Tempat 

belanja ini menyediakan semua kebutuhan keluarga mulai dari fashion, kebutuhan 

sehari-hari, kebutuhan anak-anak, dengan pilihan kafe, elektronik dan handphone 

yang relative terjangau, swalayan yang menyediakan buah-buahan dan alat tulis 

kantor. Selain itu ada juga restoran dan memiliki food court yang terbanyak 

dipekanbaru yang pasti cukup memanjakan selera pengunjungnya. Mall ini juga 

dilengkapi dengan Matahari Supermarket & Dept. Store, Timezone, Toko Buku 

Karisma, Champion’s billiard dan Bioskop Riau 21. Bioskop 21 (Twenty One) 

sangat popular dikalangan anak muda Pekanbaru. Mereka yang mengunjungi Mall 

Ciputra Seraya pekanbaru akan menemukan suasana yang begitu nyaman dengan 

desain yang modern dan trendy, tidak heran bila Mall Ciputra Seraya menjadi 

pusat inspirasi masyarakat Pekanbaru. Mall ini kini menjadi salah satu tujuan dan 

tempat nongkrong anak muda. 
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Mall Ciputra Seraya merupakan satu-satunyamall pemilik group property 

nasional yaitu franchiseddari Grup Ciputra dan dikelola oleh PT Panca Seraya 

Permai. Seiring dengan berjalannya waktu, Mal Ciputra selalu berusaha 

meningkatkan pelayanannya dengan menambahkan fasilitas-fasilitas sesuai 

dengan kebutuhan pengunjungnya dengan mengisi tenant dan area rekreasi untuk 

tempat peristirahatan berupa restaurant dan cafe yang dilengkapi dengan fasilitas-

fasilitas bermain untuk anak-anak sesuai dengan kebutuhan 

pengunjungnya.Sebagai mall dengan konsep lifestyleyang berkualitas modern, 

Mall Ciputra sebagai mall ternama dan paling diminati sekaligus menjadi 

brenchmark industry shopping centerdi wilayah Pekanbaru, telah berhasil menarik 

perhatian masyarakat Pekanbaru. Mall Ciputra telah dikunjungi rata-rata 

20.000/harinya dan mencapai hingga 800.000 orang/bulannya. Pada tahun 2015 

total pengunjung sebanyak 6.631.947 orang, kemudian pada tahun 2016 

meningkat sebanyak 7.040.232 orang. Bahkan total pengunjung tahun 2017 

mampu meningkat mencapai hingga 7.528.601/tahunnya. Data diatas 

menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah pengunjung Mal Ciputra semakin 

meningkat.Hal ini dikarenakan tersedianya berbagai fasilitas di Mal Ciputra 

seperti adanya tempat untuk bermain keluarga dan dilengkapi juga dengan tempat 

makan ataupun toko-toko yang menjual kebutuhan primer atau sekunder, sehingga 

fungsi mal tidak hanya untuk berbelanja saja melainkan masyarakat sudah 

menjadikannya sebagai salah satu alternatif untukrefreshing. Selain itu, pihak mal 

juga sering mengadakan eventkhusus, seperti Rabu Asik di FoodworldMal 
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Ciputra, yang menyuguhkan perform musicdari band-band Pekanbaru yang 

menghibur pengunjung setia Mall Ciputra. 

4.2.1 Visi dan Misi 

 Suatu perusahaan yang baik, pastilah memiliki visi dan misi perusahaan 

agar kinerja perusahaan memiliki tujuan nyata saat perusahaan berjalan. Visi 

Misi Grup Ciputra adalah sebagai berikut : 

1. Visi 

 Mengembangkan sebuah grup bisnis properti dengan semangat 

yang unggul dan penuh inovasi, sehingga menciptakan nilai tambah dalam 

menyediakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan memberikan 

kemakmuran dan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan. 

2. Misi 

 Menjadi yang terdepan dalam bisnis properti dengan menjadi yang 

paling unggul, profesional dan menguntungkan, sehingga menjadi pilihan 

pertama bagi para konsumen, menjadi tempat kerja yang paling menarik 

dan menantang bagi para karyawan, menjadi investasi yang paling 

menguntungkan bagi para pemegang saham dan menjadi berkat yang 

nyata bagi masyarakat dan Tanah Air. 
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4.2.2 Struktur Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI MANAJEMEN MALL CIPUTRA SERAYA 

PEKANBARU 

 

Secara garis besar tugas dan wewenang masing-masing bagianpada Mall 

Ciputra Seraya Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Store Manager 

Bertanggung jawab kepada pimpinan pusat terhadap keseluruhan tugas dan 

kewajiban department di bawahnya, tugasnya meliputi : 

a) Mengkoordinir dan mengelola bawahan 

b) Berkoordinasi dengan pihak luar 

c) Bertanggung jawab atas pelaporan penjualan kepada kantor pusat 

d) Melakukan pengawasan suasana took 

e) Memimpin rapat koordinasi semua bagian 
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f) Melakukan evaluasi terhadap supervisor 

2. Asisten Store Manager  

Bertanggung jawab kepada store manager, tugasnya hampir sama dengan store 

manager, tugasnya meliputi : 

a) Menganalisa laporan penjualan sebelum diinformasikan kepada manager 

b) Membantu manager dalam mengkoordinir dan mengelola bawahan 

c) Membantu manager dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas 

operasional sehari-hari 

d) Membantu manager dalam mengkoordinir semua kegiatan operasional 

toko 

3. Supervisor Personalia 

Bertanggung jawab kepada store manager / asisten manager, tugasnya 

meliputi: 

a) Mengusulkan dan melaksanakan rekrutmen test karyawan baru 

b) Mengatur tugas administrasi personalia 

c) Membuat evaluasi penilaian karyawan masa percobaan, kontrak, promosi 

atau mutasi jabatan, dan magang 

d) Menyusun program orientasi karyawan baru 

e) Mengevaluasi absensi / kehadiran karyawan dan melakukan tindak lanjut 

bila terdapat penyimpangan 

f) Mengoreksi transaksi gaji dan memposting gaji 

g) Membantu kelancaran operasional took 
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h) Melakukan koordinasi dengan store manager / asisten store manager 

mengenai pelatihan karyawan, produktivitas kerja dan biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan. 

4. Supervisor Area 

Bertanggung jawab kepada store manager / asisten store manager, tugasnya  

meliputi : 

a) Meningkatkan penjualan pada bagiannya masing-masing 

b) Bertanggung jawab terhadap kelengkapan barang di area took 

c) Mengawasi pelaksanaan customer service dan produktivitas kerja di 

bagiannya masing-masing 

d) Memimpin tim di operasional took 

e) Menekan angka penyusutan pada bagiannya masing-masing 

f) Melakukan koordinasi dengan store manager / asisten store manager 

mengenai penentuan band-brand yang akan masuk 

g) Menjalin koordinasi dengan department lain mengenai took 

h) Memimpin rapat bulanan di bagiannya masing-masing 

i) Berhubungan dengan pihak luar 

5. Koordinator Area 

Bertanggung jawab kepada supervisor area masing-masing. Tugasnya 

meliputi: 

a) Memantau pramuniaga dan SP 

b) Mengatur inventory counter khusus untuk barang beli putus 

c) Merekapitulasi datapenjualan di areanya masing-masing 
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d) Melakukan briefing pada saat tutup toko, jika tidak ada supervisor 

6. Supervisor Ekspedisi 

a) Menerima barang dari supplier 

b) Mensortir barang yang harus disalurkan ke area 

c) Mengontrol ketersediaan barang di gudang dan area 

7. Supervisor Kassa 

a) Menghitung kembali uang setoran kasir 

b) Menerima penyetoran omzet 

8. Supervisor supporting unit dan promosi 

Bertanggung jawab atas acara promosi yang sedang berlangsung dan sistem 

penataan, pemajangan barang dan POP dari tiap konter, dan yang palingutama 

adalah penampilan toko. 

9. Staff Kasir 

a) Melakukan penawaran penawaran barang yang dipromosikan 

b) Merekap penjualan harian pada kasir yang ditangani 

c) Melayani transaksi pelanggan 

d) Staff Ekspedisi 

e) Merapihkan barang digudang penyimpanan 

f) Menyalurkan barang ke area 

 

 

 

 


