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BAB IV

GAMBARAN UMUM PRUSAHAAN

1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Toko Putra Aneka merupakan bentuk perusahan yang bergerak dalam

bidang ritel khususnya dalam bidang penjualan pakaiyan jadi yaitu pada

khususnya menjual pakaian anak-anak, dan ada juga sedikit menjual pakaiyan

jadi untuk ibu-ibu dan remaja.  Bangunan toko Putra Aneka ini berdiri di Plaza

Sukaramai yakni pada tahun 2004 pada tanggal 30 Mei 2004 dan toko Putra

Aneka ini mulai berorasi (berjualan)  di Plaza Sukaramai pada tahun 2007

tepatnya pada tanggal 14 November 2007. Toko Putra Aneka ini di pimpin

oleh bapak Abdul Hanif, dan Ast.Stror menejernya yaitu oleh Richy Fernando.

Toko Putra Aneka ini beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Komplek ruko

Plaza Sukaramai Blok A, No 09, Pekanbaru.

Nama toko Putra Aneka ini sendiri tidak mempunyai makna yang

berarti, karna nama tersebut muncul begitu saja dalam benak pendiri. Logo

Putra Aneka ini berupa tulisan nama toko itu sendidri dirancang dengan

tulisan kapital yang menarik.

1.2 Struktur Organisasi Toko Putra Aneka

Srtuktur orgnisasi toko Putra Aneka merupakan struktur organisasi

yang brebentuk  garis, dimana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung

jawab. Didalam organisasi gari tugas perencanaan, pengendalian, dan

pengawasan berbeda disatu tangga dan garis kewenangan langsung dari

pimpinan dan bawahan.
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Gambar 4.2

Struktur Organisasi Toko Putra Aneka

Sumber Putra Aneka, Pekanbaru

Toko putra aneka ini dipimpin langsung oleh pemilik toko dan dibantu

oleh asisten manejer dimana dalam melakukan tugas dan tanggung jawab

lainnya di bantu oleh perngkatn lainnya (sekertaris, kasir dan para karyawan

lainnya). Tugas-tugasnya meliputi:

a) Manager

Bertugas memimpin pelaksanaa usaha lembaga termasuk

melakukan perencanaan, pengawasan dan pengevaluasi serta

menyempurnakan kebijakan lembaga.
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b) Ast manager

Bertugas membantu manager dalam melaksanakan tugas tugas dari

seorang maneger, mewujutkan dan melaksanakan segala keputusan yang

dibuat seorang manager.

c) Sekretaris

Tujuan utama:  Tugasnya  ialah melakukan  tugas-tugas

administrasi  atau  tugas-tugas  pribadi  yang  diberikan  oleh  pimpinan.

Menguasai  komputer  dan  mengatur  agenda  pimpinan. Bertanggung jawab:

1. Melakukan tugas administratif dan tugas pribadi pimpinan agar semua

pengaturan jadwal dan segala urusan selesai dengan baik.

2. Menjaga rahasia perusahaan.

3. Menjaga nama baik perusahaan baik secara lisan atau pun tulisan

4. Memberikan  informasi  dari  pimpinan  kepada  karyawan  yang

berkepentingan.

5. Menerima  pendapat  dan  kritikan  untuk melakukan  pengembangan

perusahaan dan memberikan informasi tersebut kepada pimpinan

untuk mendapatkan solusi yang terbaik.

d) Kasir

Seorang  kasir  adalah  team  leader dan  bertanggung  jawab  untuk

mencatat dan menerima semua transaksi penjualan dan memberikan

pelayanan  maksimal  kepada  customer,  supplier,  relasi  dan  media.

Menguasai  program  kasir  yang  telah  disediakan,  menggunakan
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scanner, cash  register  dan  alat-alat  pendukung  lainnya  serta  mampu

melayani  customer dengan baik.

e) Karyawan.

Tugas  utama  melayani  customer  (pembeli)  secara  maksimal,

berinisiatif  dalam  memberikan  layanan,  menjual  dan  mempromosikan

setiap  produk,  mampu  bekerja  sebagai  team  dan  mengurangkan

resiko kecurian atau barang hilang.


