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BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Lotte Shopping Indonesia yang diakusisi dari PT. Mart Indonesia pada

oktober 2008 merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkulakan/ grosir

(wholesale ) dengan status permodalan asing ( PMA ) dari Korea Selatan. PT. Lotte

Shopping Indonesia atau disebut LOTTE MART dengan kantor pusat berada di JL.

Lingkar Selatan Kav 5 & 6 Jakarta Timur memiliki cabang 23 toko whoselase

(sampai agustus 2012) yang tersebar dibeberapa kota Indonesia.

Di Pekanbaru Lotte Mart merupankan cabang yang ke 15 dengan tipe toko D.

berlokasi di Jl. Seokarno Hatta No. 50 kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan

Payung Sekaki dengan luas lahan 22.269 m2. Toko Lotte Mart Pekanbaru di bangun

sejak tahun 2004 mulai melakukan kegiatan oprasional pada tanggal 28 September

2004.

Toko Lotte Mart Pekanbaru adalah perusahaan dengan konsep penjualan

dalam volume besar, efisien, harga rendah, biaya rendah, cash dan carry serta

melakukan penjualan ke customer yang sudah menjadi anggota. Sasaran utamanya

yaitu customer dibidang horeka ( hotel, restoran, catering ). Retail ( pedagang

pengencer ) dan service seperti rumah sakit, kantor dengan kekuatan tawar menawar

dipasar Internasional maupun Lokal, sehingga memberikan harga termurah kepada

customernya.
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Tenaga kerja yang mendukung kegiatan operasional untuk Lotte Mart

Pekanbaru berjumlah 87 orang,terdiri atas :

1. Karyawan Permanent : 38 orang ( 23 orang laki-laki da 15

orang perempuan)

2. Karyawan Outsourcing : 49 orang ( 29 orang laki-laki dan 20

orang perempuan)

Semua tenaga kerja adalah Warga Negara Indonesia dan sebagian besar

berasal dari tenaga tempatan ( lokal ). Lotte Mart Pekanbaru buka selama 15 jam, dari

pukul 07.00 – 22.00 WIB. Masing-masing karyawan bekerja selama 40 jam atau 5

hari seminggu dan 2 hari off ( libur ) dalam seminggu. Karyawan bekerja mengikuti

shift yang telah diatur sebagai berikut :

1 Shift pagi : Pukul 06.00 – 15.00

a. Pukul 07.00 – 14.00

b. Pukul  10.00 – 19.00

2 Shift siang : Pukul 13.00 – 22.00

3 Shift Reguler : Pukul 08.00 – 17.00

4.2 Motto/Slogan Perusahaan

PT.  Lotte Mart mempunyai motto yaitu  senyum- salam – bantu.  Dimana

berikan senyuman yang indah, salam yang ramah, dan bantuan yang tulus kepada

pelanggan.
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4.3 Struktur  Organisasi

Organisasi merupakan proses menetapkan dan mengelompokkan pekerjaan

yang akan dilakukan, merumuskan dan melimpahkan tanggung jawab dan wewenang

dengan maksud untuk memungkinkan organisasi bekerja dengan efektif dan efisien.

Organisasi sebagai sarana bagi perusahaan untuk pencapaian tujuan, harus

disususn dengan tepat, cermat serta teliti sehingga dapat mendukung segala aktivitas

perusahaan. Dengan adanya organisasi sebuah perusahaan menjadi tempatatau sarana

untuk melakukan aktivitas perusaahaan dan tidak terjadinya penumpukkan tugas

terhadap masing-masing fungsi dalam perusahaan tersebut. Cerminan agar garis

perintah tugas, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab digambarkan dalam

struktur organisasi.

Di dalam struktur organisasi terdapat gambaran mengenai pembagian kerja

dan hubungan kerjasama antara fungsi-fungsi, bagian-bagian maupun orang dengan

kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berbeda serta kepada siapa

bertanggung jawab untuk memperoleh efisien dan efektifitas dalam penanganan

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya pada suatu perusahaan.

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja menggambarkan hubungan dan

batasan yang jelas dalam pemberian wewenang dan tanggung jawab dari setiap

bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi ini akan

memudahkan dalam pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efesien. Bagian

struktur organisasi PT. Lotte Mart Pekanbaru dapat dilihat  pada gambar berikut
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Gambar. 1 Struktur Organisasi PT. Lotte Mart. Pekanbaru

Sumber : PT. Lotte Mart Pekanbaru, 2013
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5 Aktivitas Perusahaan

Untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi perusahaan diperlukan

diantaranya kerjasama yang baik dan terkoordinir antara para karyawan. Perusahaan

yang memliki sejumlah karyawan dengan berbagai posisi diperlukan

pengorganisasian sebaik mungkin, untuk itu diperlukan seorang pemimpin yang dapat

memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada bawahan sesuai dengan prosedur

yang berlaku.

Secara    garis  besar  wewenang  dan tanggung    jawab   ( Job Description)

masing- masing bagian adalah sebagai berikut:

A.Store General Manager (SGM)

1. Lebih fokus pada kegiatan operasional

2. Membuat strategi pengelolaan team

3. Mengontrol tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi manager

4. Mengoptimalkan efisiensi

5. Mencapai sales target

B. Divisi Fresh Food

1. Mendisplay barang

2. Mengecek harga barang

3. Mengecek barang kadaluarsa

4. Melakukan control kualitas barang
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5. Menjaga ketersediaan barang

C. Divisi Dry Food

1. Mendisplay barang

2. Mengecek harga barang

3. Mengecek barang kadaluarsa

4. Melakukan control kualitas barang

5. Menjaga ketersediaan barang

D. Divisi Non Food

1. Mendisplay barang

2. Mengecek harga barang

3. Mengecek barang kadaluarsa

4. Melakukan control kualitas barang

5. Menjaga ketersediaan barang

E. Divisi Customer Development (CD)

1. Mendapatkan customer baru, mempertahankan customer yang telah ada

2. Melayani pendaftaran anggota baru

3. Menginput data anggota baru

4. Paging (panggilan) untuk karyawan, pengunjung dan promosi produk

PT. Lotte Mart pekanbaru

5. Melayani penitipan barang

6. Menangani komplain atau pertanyaan dari customer

7. Mengeluarkan  nota retur untuk penukaran barang
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F. Divisi Human Resources, bertugas :

1. Melayani kebutuhan karyawan

2. Merekrut karyawan

3. Menggaji karyawan

4. Mengontrol kehadiran karyawan

G. Divisi GR (Good Receiving), bertugas :

1. Menerima barang yang dikirim dari supplier

2. Mengecek barang sebelum dan sesudah masuk gudang

3. Mengecek surat jalan dari supplier

4. Meretur (mengembalikan) barang yang rusak kepada supplier

H. Divisi Check Out (CO) atau Cashier

1. Menangani transaksi pembelanjaan customer

2. Membantu customer memberikan penjelasan mengenai sistem belanja di

PT. Lotte mart Pekanbaru

I. Divisi ALC (Administration Logistic Centre)

1. Menangani perbaikan pada computer

2. Mengelola barang-barang keperluan PT Lotte Mart Pekanbaru

3. Mengecek kondisi barang sebelum dan sesudah masuk gudang

4. Melakukan order / permintaan barang dari supplier

5. Mengelola penggunaan kebutuhan keuangan di Lotte Mart Pekanbaru.


