
 40 

         BAB  IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Kecamatan Ujung Batu 

Lokasi penelitian berada di  kecamatan Ujung batu Rokan Hulu Provinsi 

Riau. Kecamatan Ujung batu merupakan salah satu Kecamatan diIbukota 

Pekanbaru, Ujung Batu (Ujungbatu) adalah sebuah kecamatan dan kota di 

Kabupaten  Rokan  Hulu,  Riau, Indonesia  Ujung batu merupakan pusat bisnis di 

Kabupaten  Rokan  Hulu karena lokasinya yang sangat strategis dengan 

percepatan ekonomi yang sangat pesat. Kecamatan Ujung batu merupakan 

pemekaran dari Kecamatan Tandun yang dahulunya beribu kota di Ujungbatu. 

Dilalui oleh Sungai Rokan dan Sungai Ngaso. 

Yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepala Daerah 

Tingkat I Riau, memiliki luas wilayah 133,66 km2, jumlah penduduk 46.331 

penduduk, kepadatan 449 jiwa/km², desa/kelurahan 3/2. beriklim sangat basah, 

tipe A klasifikasiSchmidt dan Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6°-35,0° C 

dengan rata-rata28,0°C, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 57,9%-

93,2% dengan rata-rata 74,6% dan tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan 

rata-rata1,010,1 Mb serta mempunyai kecepatan angin 7-8 knot/jam. Curah 

hujanantara 1.408 mm/th–4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan 

mencapai2.938 mm/th dan hari hujan selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada 

bulanJanuari sampai April dan September sampai Desember. Musim 

kemarauterjadi pada bulan Mei sampai Agustus.Keadaan topografi Kecamatan 

ujung batu yaitu datar dengan kelerengan antara  0–8% dan ketinggian lokasi 
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lebih kurang 20 m dpl. Jenis tanahnya adalah brown forest soil. Kondisi tekstur 

tanahnya berupa lempung dengan tingkat kesuburan sedang.Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru terdiri dari 2 kelurahan. 

 

4.2 Kependudukan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu 

Jumlah penduduk   mencapai 46.331 jiwa pada tahun 2015. Angka ini 

mengalami peningkatan sebesar 2,12 persen dari tahun 2014. Kepadatan 

penduduknya mencapai 2.682 jiwa/km2. 

 

Tabel 4.1 : Struktur Kecamatan Ujung Batu 

 

Sumber: Kantor Camat Ujung Batu 

NO 
KODE 

POS 

DESA/ 

KELURAHAN 

KECAMATAN, 

DISTRIK 

DT2 Kota Kabupaten  

PROVINSI DT2 Kota 

Kabupaten 

Kota , 

Kabupaten 

1 28553 Ngaso Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu Riau 

2 28553 

Pematang 

Tebih Ujung batu 
Kabupaten Rokan Hulu Riau 

3 28553 Suka Damai Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu Riau 

4 28553 Ujung Batu Ujung batu Kabupaten Rokan Hulu Riau 

5 28553 

Ujung  Batu 

Timur Ujung batu 
Kabupaten Rokan Hulu Riau 

 

 

4.3 Struktur Pemerintahan 

Dalam Suatu organisasi,  perlu adanya  struktur organisasi yang jelasyang 

dapat diartikan sebagai suatu kerangka yang menunjukan seluruh kegiatan 

organisasi, agar setiap yang  dicita-citakan  organisasi yang telah ditetapkan  

dalam organisasi dapat dicapai dengan semaksimal mungkin  dan memperoleh 

suatu hasil yang sangat membanggakan serta memuaskan. 
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Struktur organisasi juga merupakan suatu gambaran yang skematis yang 

ditunjukan oleh garis-garis menurut kedudukan atau jenjang yang telah di 

tentukan, sehingga dengan adanya struktur organisasi dapat mencerminkan 

hubungan-hubungan kerja antar tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab 

masing-masing orang atau bagian dalam organisasi. Dengan demikian, pekerjaan 

dapat dilaksanakan dengan baik, karena apa yang dikerjakan telah tergambar 

dalam struktur organisasi. 

                                            Gambar 4.3 

                Struktur Organisasi Toko Jawa Sumatra Sport 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber : Toko Jawa Sumatra Sport Ujung Batu Rohul Riau 2018 

 

 

PEMILIK 
( OWNER ) 

PENGELOLA 

TOKO 

Bag. Produksi Bag. Gudang Bag. Pemasaran 

Karyawan Karyawan 
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a. Pemilik  

Bertugas memimpin pelaksanaan usaha lembaga termasuk melakukaan 

pengawasan dan memngevaluasi serta menyempurnakan kebijakan lembaga. 

b. Pengelola 

Bertugas mengelola termasuk melakukan pengawasan pada toko dan 

melakukan tugas tugas yang diberikan oleh pemilik dari pada toko. 

c. Bagian produksi 

Bertugas mencatat dan menerima semua transaksi penjualan dan memberikan 

pelayanan maksimal kepada konsumen agar mendapatkan pelayanan terbaik dari 

pihak semua pengelola toko. 

d. Bagian gudang. 

Bertugas sebagai menyusun barang dari stok yang masuk untuk di rapikan 

ataupun di susun dengan rapi pada toko. 

e. Bagian pemasaran. 

Yaitu bekerja sebagai memberikan informasi kepada orang lain atau 

memasarkan produk kepada konsumen agar konsumen mengetahui produk produk 

yang ada  pada toko tersebut. 

f. Karyawan 

Tugas utama melayani customer ( pembeli ) secara maksimal, berinisiatif 

dalam memberikan layanan, menjual dan mampu bekerja sebagai team yang baik 

dalam toko tersebut. 

 


