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BAB II 

GAMBARAN UMUM TOKO BUKU PUSTAKA TIMUR PEKANBARU 

A. Sejarah Toko Buku Pustaka Timur 

Toko Buku Pustaka Timur adalah usaha yang bergerak di bidang 

penjualan buku dan percetakan. Saat ini ada dua jenis usaha yang sudah berjalan, 

yaitu toko buku dan percetakan. Toko Buku Pustaka Timur menyediakan buku 

mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi serta menyediakan Al- 

Qur’an, buku agama dan buku umum. 

Toko Buku Pustaka Timur juga ikut membantu dalam pengadaan buku- 

buku di perpustakaan sekolah atau Universitas. Toko Buku Pustaka Timur juga 

mengadakan bazar ke sekolah atau ke sebuah acara. Selain menjual buku, Pustaka 

Timur juga membuka usaha percetakan, yaitu fotocopy, laminating, jilid biasa 

atau spiral, alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan sekolah. 

Toko buku Pustaka Timur dibuka secara resmi pada tahun 2010 di Jl. HR. 

Soebrantas, Delima, Tampan, Kota Pekanbaru atau di dekat Batalyon. Di tempat 

ini Toko Buku Pustaka Timur berdiri selama 2 tahun dan pindah ke Jl. HR. 

Soebrantas No. 81, Panam Pekanbaru selama 4 tahun. Sehingga Toko Buku 

Pustaaka Timur telah berdiri selama 6 tahun. 
1
 

Pada tahun 2014 Toko Buku Pustaka Timur mengadakan expo untuk 

pertama kalinya, yang diresmikan oleh Bapak Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat 

Cahyadi dan Camat Tampan, Chairani. Agenda Pustaka Timur expo ini di 

selenggarakan untuk meningkatkan minat baca dan menumbuhkan kreatifitas 

                                                             
1
 Mahmud Hakim Marpaung (Pimpinan Toko Buku Pustaka Timur Pekanbaru), 

Wawancara,  28 November  2016 



21 

 

generasi muda. Selain dimeriahkan dengan bazar buku murah dan berbagai 

kompetisi untuk anak- anak tingkat TK hingga SLTA seluruh Pekanbaru. Ajang 

expo ini merupakan sumbangsih Pustaka Timur untuk meningkatkan minat baca 

generasi muda, tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga 

memikirkan kecerdasan anak bangsa. 

Usaha toko buku dan percetakan ini juga didorong oleh semangat untuk 

membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Hal ini menjadi motto Pustaka 

Timur, yaitu: “get smart with book store Pustaka Timur (cerdas bersama Toko 

Buku Pustaka Timur)”. Namun untuk mencapai maksud tersebut tentu banyak 

menghadapi berbagai persoalan, antara lain, rendahnya minat beli masyarakat, 

rendahnya semangat baca masyarakat dan harga yang semakin mahal. Oleh karena 

itu diperlukan usaha- usaha, antara lain adalah: 

1. Membuat toko buku diskon guna membantu masyarakat mendapatkan buku 

murah dan mendapatkan pelayanan prima 

2. Menciptakan budaya cinta buku dan gemar baca 

3. Menciptakan rasa bangga dan bergengsi berkunjung toko buku.
2
 

B. Visi dan Misi Toko Buku Pustaka Timur 

1. Visi 

“Get smart with book store Pustaka Timur (cerdas bersama Toko Buku 

Pustaka Timur).” 

2. Misi 

a. Meningkatkan minat baca dan menumbuhkan kreatifitas generasi muda 
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b. Mencerdaskan anak bangsa dengan buku yang berkualitas 

c. Menciptakan toko buku yang aman dan nyaman 

d. Memberikan pelayanan yang terbaik 

e. Membuat toko buku diskon guna membantu masyarakat mendapatkan 

buku murah.
 3
 

C. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan sistem hubungan antar posisi 

kepemimpinan yang ada dalam organisasi. Hal ini merupakan hasil pertimbangan 

dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan atas penentuan kekuasaan, 

tanggung jawab, spesialisasi setiap anggota organisasi.
4
 

Adapun struktur organisasi Toko Buku Pustaka Timur Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar II.1 Struktur Organisasi 
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Sumber : Dokumen Toko Buku Pustaka Timur Pekanbaru  
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Toko Buku Pustaka Timur di pimpin langsung oleh pemiliknya yaitu 

Bapak Mahmud Hakim Marpaung A.Md dibantu oleh istrinya DRA. Siti Rohaya 

Lubis yang bertugas sebagai adm/keuangan. Bapak Marpaung juga dibantu oleh 1 

orang manajer. Ada 2 divisi pada Toko Buku Pustaka Timur yaitu divisi buku dan 

divisi atk. Di dalam divisi buku dan atk masing masing terdapat 1 orang kasir dan 

2 orang karyawan. 

Tugas- tugasnya meliputi: 

1. Manajer 

Seorang manajer bertanggung jawab : 

a) Membantu pimpinan dalam hal pengawasan terhadap kinerja karyawan 

b) Melaporkan keuangan terhadap pimpinan 

c) Membantu pengawasan terhadap pemasaran.
5
 

2. Administrasi 

Seorang administrasi bertanggung jawab: 

a) Bertanggung jawab atas kearsipan dokumen- dokumen perusahaan 

b) Bertanggung jawab atas kelangsungan surat- menyurat perusahaan 

c) Pembuatan faktur penjualan sesuai dengan informasi dari bagian gudang 

d) Mengetahui keluar masuknya buku yang terjadi dari gudang secara 

langsung maupun tidak langsung. 

3. Kasir 

Seorang kasir adalah team leader atas shiftnya dan bertanggung jawab untuk 

mencatat dan menerima semua transaksi penjualan dan memberikan pelayanan 
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maksimal kepada customer, supplier, relasi dan media. Menguasai program 

kasir yang telah di sediakan, menggunakan scanner, cash register dan alat- 

alat pendukung lainnya serta mampu melayani customer dengan baik. 

4. Karyawan 

Tugas utama karyawan yaitu melayani customer, berinisiatif dalam 

memberikan layanan, menjual dan mempromosikan setiap produk serta 

mampu bekerja sebagai team dan mengurangkan resiko kecurian. 

D. Tempat Usaha 

Tempat usaha Pustaka Timur berada di Jl. HR. Soebrantas No. 81, Panam, 

Pekanbaru. Toko Buku Pustaka Timur menempati gedung 2 lantai dengan display 

penjualan terdiri dari lantai 1 untuk percetakan seperti alat tulis kantor, fotocopy 

atau jilid center dan stationery dan lantai 2 untuk toko buku seperti buku umum, 

agama, al-Quran, buku pelajaran SD, SMP, SMA dan buku Mahasiswa.
6
 

E. Faktor Pendukung 

Ada beberapa hal yang mendukung keberhasilan Toko Buku Pustaka 

Timur, yaitu: 

1. Lokasi Usaha 

Pemilihan lokasi merupakan sebuah keputusan yang sangat strategis. Sekali 

lokasi dipilih, pemilik harus menanggung semua konsekuensi dari pilihan 

tersebut. Toko Buku Pustaka Timur adalah sebuah toko yang berada di pusat 

bisnis strategis dimana banyak kenderaan lalu lintas yang melewatinya. 

Terdapat banyak usaha pendukung seperti Ramayana Panam, Pesantren 
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Babussalam, Bank Syariah Mandiri, BPJS Kesehatan dan banyak usaha 

lainnya dimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dari lokasi ini. Oleh 

sebab itu Toko Buku Pustaka Timur menjadi salah satu pilihan masyarakat 

memenuhi kebutuhan sekolah, pondok pesantern, perguruan tinggi dan 

masyarakat umum untuk mencari literatur yang dibutuhkan atau percetakan. 

2. Lembaga- Lembaga Pendidikan 

Ada beberapa lembaga pendidikan yang dekat dengan Toko Buku Pustaka 

Timur, seperti Pondok Pesantren Babussalam, Akademi Farmasi, Akademi 

Perbankan dan STIE, UIN SUSKA (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau), UNRI (Universitas Riau) dan ada SD, SMP, SMA,  SMK yang 

tidak terlalu jauh dengan lokasi. Sehingga keberadaan Toko Buku Pustaka 

Timur akan menunjang kebutuhan siswa, mahasiswa, guru dan lembaga 

pendidikan di sekitarnya.
7
 

3. Persaingan 

Di daerah Panam Pekanbaru terdapat 2 toko buku pesaing, yaitu Toko Buku 

Zanafa dan Toko Buku Al- Mumtaz, sehingga Toko Buku Pustaka Timur 

diharapkan mampu bersaing sehingga menjadi toko buku yang memiliki 

koleksi buku yang lengkap dan tempat yang nyaman sehingga menjadi pilihan 

utama masyarakat. 

4. Toko Buku Diskon 

Toko Buku Pustaka Timur memberikan konsep buku diskon sesuai dengan 

misinya yaitu membuat toko buku diskon guna membantu masyarakat 
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mendapatkan buku murah yang berkualitas. Diskon buku yang diberi dari 5%- 

30%, apabila memiliki kartu member, di beri diskon lagi sebesar 10%, 

sehingga pengunjung yang datang bisa mendapatkan 2 kali diskon sekaligus 

yaitu diskon dari buku dan diskon dari kartu member. 

5. Tampilan dan Pelayanan 

Toko Buku Pustaka Timur berpenampilan elegan dengan perpaduan musik 

klasik yang membuat pengunjung merasa rileks dan nyaman berbelanja, 

dengan lahan parkir yang luas dan tata letak buku yang di desain sedemikian 

rupa sehingga memudahkan pengunjung mencari buku yang mereka perlukan. 

F. Kerjasama 

Toko Buku Pustaka Timur banyak melakukan kerjasama, baik dengan 

pihak pemerintah maupun swasta, seperti bekerjasama dengan dunia pendidikan 

baik yang negeri maupun swasta dalam melakukan pengadaan buku ke 

perpustakaan, melakukan event atau membuka bazar. Kerjasama juga dilakukan 

dengan Bank Indonesia untuk melihat data penjualan toko buku di Pekanbaru. 

G. Produk 

Toko Buku Pustaka Timur menjual buku- buku dan barang- barang yang 

berhubungan dengan pendidikan, yaitu buku umum, buku agama, buku pelajaran 

SD, SMP, SMA, alat tulis kantor, sedangkan untuk percetakan Toko Buku 

Pustaka Timur menjual buku tulis, kalkulator menyediakan jasa print, scan, cetak 

photo dan fax.  
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H. Sistem Manajemen 

Manajemen Toko Buku Pustaka Timur menggunakan sistem 

komputerisasi, pembukuan barang- barang yang masuk dan terjual dan laporan 

penjualan dilakukan dengan sistem komputerisasi. Sumber daya manusia juga 

dipilih melalui seleksi dan dibina secara baik dengan latar belakang 

SMA/Sederajat dan berpengalaman mengelola toko buku. 

I. Alamat 

Alamat toko buku Pustaka Timur adalah: Jl. HR. Soebrantas No. 81, 

Panam Pekanbaru, Provinsi Riau. Telp. 0761-563910. Hp. 081378508629. Email: 

pustakatimur81_pku@yahoo.co.id.
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