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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

1. Sejarah Toko Sam Bicycle 

Toko sepeda Sam Bicycle terletak di Jalan Suka Karya No. 16c 

Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Toko ini 

menjual berbagai macam sepeda untuk usia anak-anak hingga kalangan 

dewasa. toko yang berdiri pada tahun 2010 ini pada awalnya hanya 

merupakan kios kecil dengan modal 10 juta. Bapak Samsuardi sebagai 

pemilik usaha ini pada awalnya bekerja di toko sepeda grosiran di jalan 

nangka dengan posisi sebagai karyawan biasa dan pernah menjadi marketing 

sepeda. Setelah hampir 15 tahun bergelut dengan usaha sepeda akhirnya 

bapak samsuardi berminat membuka usaha sendiri dengan modal 10 juta. 

akibat dari kerja keras, ketekunan dan kejujuran beliau selama ini, Bos 

beliau yang berketurunan cina memberikan piutang barang. Dan pada 

akhirnya  beliau membuka sebuah kios kecil untuk berjualan sepeda dan 

terus berkembang sampai saat ini. 

Setelah dua tahun berjalannya usaha ini akhirnya kios ini menjadi 

sebuah Toko Sam Bicycle bahkan membuka grosiran, yang mempunyai 

banyak pelanggan dan mempunyai 100 lebih unit sepeda yang siap dijual. 

Dalam menjalankan usahanya beliau dibantu oleh istrinya Ema Aprillia dan 

beberapa karyawan.
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2. Visi Misi Toko Sam Bicycle 

Visi : Mengembangkan usaha yang maju dibidang usaha sepeda baik 

didalam kota maupun diluar kota. 

Misi : memberikan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan konsumen 

yang banyak dalam pembelian sepeda. 

3. Fasilitas dan Aktifitas Toko Sam Bicycle 

Dalam mengembangkan bisnis sudah tentu pebisnis menginginkan 

penjualannya terus meningkat, maka toko sepeda Sam Bicycle memberikan 

fasilitas-fasitas agar menunjang usaha supaya terciptanya konsumen yang 

banyak. 

 Menyediakan jasa servis 

Dalam menjual sepeda sudah sepantasnya sebuah toko 

mempunyai jasa servis atau jasa perbaikan sepeda, karena sebagai 

antisipasi jika ada kerusakan pada sepeda yang dibeli konsumen terjadi 

kerusakan dalam waktu yang dekat, ini sudah pasti para konsumen akan 

komplen kepada toko atas apa yang terjadi pada sepeda yang dibelinya. 

Maka Toko Sam Bicycle telah mengantisipsi hal tersebut dengan 

menyediakan Jasa perbaikan sepeda yang rusak baik itu yang rusaknya 

dalam waktu dekat setelah pembelian di Toko Sam Bicycle itu sendiri, 

atau bahkan menerima servis sepeda yang sudah lama rusak. Dengan 

ditangani oleh mekanik khusus untuk perbaikan semua macam sepeda. 
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 Pelayanan dalam pembelian sepeda 

Untuk melayani konsumen dalam pembelian sepeda di Toko Sam 

Bicycle di lakukan oleh istri beliau atau bahkan beliau sendiri bapak 

Samsuardi agar bisa terkontrol apa yang diinginkan konsumen, baik dari 

faktor harga maupun dalam menerangkan kualitas produk. 


