
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah PT. Prioritas Pekanbaru 

PT. Prioritas Pekanbaru merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penjualan elektronik dan furniture secara cash dan 

kredit, yang terletak dijalan Nangka (Tuanku Tambusai) samping jalan Nanas 

Pekanbaru. 

Berkembangnya dunia usaha dewasa ini yang ditunjang oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan tingkat 

kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh adanya adanya 

perubahan gaya hidup yang terjadi karena perubahan status sosial dan keadaan 

ekonomi suatu negara. Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi 

menyebabkan kebutuhan akan barang-barang elektronik dan furniture juga 

meningkat. Mengingat kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau yang 

sangat pesat pembangunan dan kemajuannya. 

Hal ini bisa kita lihat dari berubahnya pola pikir dan pola hidup 

masyarakat yang menimbulkan beraneka ragam kebutuhan akan barang-

barang mewah, seperti : TV, DVD, komputer, lemaries, mesin cuci dan 

sebagainya. PT. Prioritas Pekanbaru berdiri pada tahun 1990, perusahaan ini 

telah berjalan selama kurang lebih 22 tahun dan masih mampu bertahan 

walaupun banyak bermunculan perusahaan pesaing yang bergerak dalam 

bidang yang sama, di antaranya CV. Central Elektronik, PT. Century 

Elektronik, PT. Menara Dana Sejahtera, PT. Interyasa, PT. Master Elektronik, 

dan PT. Colombus Elektronik. 
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Dengan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat akan barang-

barang elektronik dan furniture menjadikan ini sebagai peluang bisnis yang 

cukup bagus bagi pelaku usaha. Sehingga banyak bermunculan perusahaan 

yang bergerak dibidang penjualan barang-barang elektronik dan furniture. 

 

B. Lokasi 

Adapun lokasi PT. Prioritas Pekanbarudi Jl. Tuanku Tambusai No. 

94/96/98 Tangkerang Pekanbaru Riau. 

 

C. Visi danMisi PT. Prioritas Pekanbaru 

1. Visi PT. Prioritas Pekanbaru 

“Menjadi perusahaan yang Terpercaya, Unggul, Terkemuka dan 

Terdepan dalam bidang retail yang memiliki jaringan pemasaran terbesar 

diIndonesia” 

2. Misi PT. Prioritas Pekanbaru 

a. Melakukan terobosan dan analisa untuk pengembangan bisnis 

marketing dengan membentuk jaringan Penjualan baru di seluruh 

Indonesia. 

b. Memastikan terjadinya pertumbuhan penjualan dan pasar di setiap 

wilayah operasional. 

c. Mengembangkan dan menempatkan karyawan sesuai dengan tuntutan 

kompetensi jabatan sehingga karyawan memiliki kapasitas serta dapat 

menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 
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d. Menerapkan standar operasional yang tepat guna, sebagai landasan 

kerjauntuk menghasilkan kinerja yang optimal. 

 

D. Susunan Struktur PT. Prioritas Pekanbaru 

Sebagaimana dalam suatu perusahaan dalam menjalankan 

kegiatannnya harus digariskan dalam suatu tugas dan wewenang untuk 

mengembangakan tugas dan wewenang serta untuk mengefektivan kegiatan 

perasional diperlukan struktur organisasi. Struktur Organisasi sangat penting 

bagi perusahaan karena struktur menjelaskan batas-batas dan tugas wewenang 

dan tanggung jawab seorang anggota dari suatu organisasi tersebut. Adapun 

perincian dari organisasi PT.Prioritas Pekanbaru sebagai berikut : 

Struktur Organisasi PT. Prioritas Pekanbaru 

PIMPINAN 

Dion, SE 

  

HEAD FINANACE 

ACOUNTING TAX 

Uci Ramayani, SE 

MANAJER 

OPERASIONAL 

ArifuddinRahman,SH 

KEPALA HRD 

Neng , Amd 

  

   

SUPERVISOR  SUPERVISOR  SUPERVISOR  SUPERVISOR 

   

SALES FORCE 

Sumber : Dokumentasi PT. Prioritas Pekanbaru 

1. Pimpinan  

Pimpinan merupakan pimpinan suatu perusahaan yang tugasnya 

merencanakan, menagwasi, dan menilai hasil kerja semua karyawan. 
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2. Manajer opersional  

Manajer yang mengatur dan memberikan target target pada 

supervisor menjadi kepala cabang disetiap cabang PT.Prioritas. 

3. Head Finance & accounting Tax 

Staf pembukuaan yang mengkoordinir,mengawasi dan bertanggung 

jawab atas laporan keungan perusahaan. 

4. Kepala HRD 

Staf yang mengkoordinir karyawan-karyawan, training karyawan  

baru dan layanan konsultasi bagi karyawan. 

5. Supervisor 

Staf yang mengkoordinir sales force, jumlah supervisor cukup 

banyak karena supervaisor disini memiliki grup masing masing, yang 

memberikan arahan mengenai bagaimana cara menjual barang barang dan 

terjun langsung ke lapangan. 

6. Sales 

Staff yang berperan penting pada perusahaan dimana sales ini lah 

yang akan memepromosikan barang-barang perusahaan. 

Adapun jumlah dari keseluruhan karyawan PT.Prioritas Pekanbaru 

sebanyak 181 orang yang terdiri dari 98 perempuan dan 83 laki laki ini sudah 

menjadi jumlah keseluruhan karyawan meliputi pimpinan hingga sales pada 

PT. Prioritas Pekanbaru. 
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E. Kegiatan Pemasaran Produk dan Jenis-Jenis 

Adapun cara yang dilakukan dalam pemasaran produk diantranya: 

1. Melalui Pramuniaga. 2) Melalui Salesman. 

 Jenis–jenis Produk yang ditawarkan oleh PT.Prioritas Pekanbaru  

yaitu produk-produk elektronik, dan dari segi penjualan, produk ini lah 

yang menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 

produk furniture.  

Dimana penjualan berasal dari penjualan barang elektronik dan 

furniture. PT. Prioritas Pekanbaru ini melakukan penjualan secara tunai 

dan kredit. Penjualan secara kredit lebih diarahkan pada penjualan secara 

angsuran, dimana konsumen (pembeli) akan melunasi kewajibannya 

dengan cara mengangsur sampai lunas sesuai dengan jangka waktu yang 

telah disepakati, yakni dari 6 bulan hingga 18 bulan. 

 

 


