BAB IV
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1. Sejarah Singkat Perusahaan
Pada tanggal 22 februari tahun 2000 didirikan sebuah perusahaan
dagang yang bernama Toko Olah Raga di kota Pangkalan Kerinci yang di
operasikan sendiri dengan tujuan ingin mengembangkan usaha perdagangan
menjadi lebih maju. Berlokasi di jalan Maharaja Indra Pangakalan Kerinci,
Pelalawan. Toko bangunan ini adalah salah satu usaha perdagangan yang
menjual berbagai macam alat olah raga seperti sepatu bola kostum olahraga,
treining, alat badminton dll. Pada tahun 2010 Toko Olah Raga meluaskan
bangunannya untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas yang
kemudian berganti nama menjadi Toko Dubai Sport sampai saat sekarang ini.
Berdirinya Toko Bangunan Utama mempunyai tujuan yang positif yaitu
membantu masyarakat untuk mendapatkan sarana olah raga yang memadai
demi menjaga kesehatan dan juga sebagai hiburan dan hobi.
4.1.1. Visi
Visi Toko Dubai Sport yaitu Perusahaan bisnis yang berkualitas dalam
usaha sarana prasarana olah raga yang maju dan berkualitas.
4.1.2. Misi
Misi Toko Dubai Sport yaitu kami berkecimpung dalam bisnis sarana
olah raga atau penyedia alat-alat olahraga yang berkualitas dengan harga
kompetitif dan bermutu.
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4.2. Struktur Organisasi Perusahaan
Sebuah organisasi agar semua kegiatan berjalan dengan baik dan
dapat mencapai tujuan, perlu adanya suatu struktur organisasi dan pembagian
kerja (job description) yang jelas. Struktur organisasi yang baik harus
menggambarkan dengan jelas wewenang dan tanggung jawab serta fungsifungsi dari setiap bagian yang ada dalam perusahaan, yang mana dalam hal
ini merupakan salah satu syarat terciptanya suatu pengendalian internal yang
memadai. Adapun struktur organisasi Toko Dubai Sport adalah sebagai
berikut :
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Toko Dubai Sport
Pemilik Toko
Kasir
Karyawan
Sumber : Toko Dubai Sport 2018
4.3. Deskripsi Jabatan
Untuk melengkapi struktur organisasi suatu perusahaan, diperlukan
uraian tugas yang akan menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab
masing-masing fungsi dalam perusahaan. Uraian jabatan pada Toko Dubai
Sport adalah sebagai berikut :
1. Pemilik toko/atasan uraian jabatannya adalah sebagai berikut :
a. Memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan
b. Memanage seluruh karyawan
c. Menerima laporan penjualan dan pembelian
d. Mengatur keuangan toko
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e. Pengatur gaji karyawan
2. Bagian kasir uraian jabatannya adalah sebagai berikut :
a. Melayani pelanggan
b. Mengelola transaksi penjualan dan pembelian
c. Membantu atasan dalam membuat laporan keuangan
3. Karyawan uraian jabatannya adalah sebagai berikut :
a. Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari
pemilik toko.
b. Melayani kebutuhan pelanggan dan merapikan barang.
c. Piket pagi dan petang

4.4. Aspek Kegiatan Usaha
Toko Dubai Sport merupakan sebuah perusahaan perorangan yang
membantu masyarakat untuk mendapatkan sarana prasarana alat olahraga
yang mudah dan berkualitas. Toko Dubai Sport menjual alat-alat olahraga
seperti atribut futsal, bola kaki, volley, tenis meja, badminton, takraw, basket,
renang, sepatu roda, jongging, aerobic. Senam dan masi banyak lagi sarana
penunjang kebutuhan masyarkat baik segi olahraga maupun hobi. Dengan
hadir nya Toko Dubai Sport diharapkan dapat menunjang masyarakat
setempat untuk dapat menjaga kesehatan badan dan dapat membantu sebagai
adah hiburan dan penyalur hobi, sehingga masyarakat tidak perlu susah dalam
mencari dan mendapatkan sarana dan atribut olahraga yang mereka butuhkan
dan inginkan.
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4.5. Jam Kerja
Adapun hari kerja di Toko Dubai Sport yaitu setiap hari. Untuk jam
kerjanya mulai pukul 08.30 sampai 22.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul
12.20 sampai 13.30 WIB. Dan pukul 15.30 sampai 16.00 dan pukul 17.30
sampai 20.00

