
BAB II

GAMBARAN UMUM PLANET SWALAYAN

A. Sejarah Berdirinya Planet Swalayan

Berawal dari pemikiran untuk mempermudah dan memperluas

penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari bagi masyarakat, maka Planet

Swalayan yang sebelumnya memiliki gerai yang berlokasi di Kecamatan

Marpoyan Damai kota Pekanbaru dengan berbekal pengetahuan mengenai

kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko dan pergeseran

perilaku belanja masyarakat ke gerai modern, maka pada tanggal 24 Agustus

2010 Planet Swalayan membuka cabang baru di Jalan Garuda Sakti

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang diresmikan oleh Bapak Usman

selaku Pimpinan Planet Swalayan.

Sejalan dengan pengembangan operasional toko, perusahaan tertarik

untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku

konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa

orang karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja

masyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa masyarakat cenderung

memilih belanja dipusat perbelanjaan modern berdasarkan alasan kelengkapan

pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti dan bersaing, serta suasana

yang nyaman.

Pada awal pendiriannya, usaha ini didorong oleh adanya peluang atau

kesempatan (Opportunity) yang terbuka yaitu letak Planet Swalayan di dekat



hunian konsumen, selain berada di sekitar pemukiman warga dan perumahan

para mahasiswa, dengan adanya peluang besar tersebut maka akan lebih

menarik para konsumen untuk berbelanja barang harian maupun bulanan di

Planet swalayan.1

B. Visi dan Misi Planet Swalayan

Visi Planet Swalayan

Menciptakan usaha yang menguntungkan bagi perkembangan

perusahaan dimasa yang akan datang.

Misi Planet Swalayan

Berusaha memenuhi kebutuhan konsumen dan melayani konsumen

secara langsung serta membantu pemerintah membuka lapangan pekerjaan

dalam rangka mengurangi pegangguran.

Budaya Kerja Planet Swalayan

Dalam bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai:

 Kejujuran, kebenaran dan keadilan.

 Kerja sama tim.

 Kualitas & Produktivitas yang tertinggi.

 Kemajuan melalui inovasi yang ekonomis.

 Kepuasan pelanggan.

1 Usman (pimpinan planet swalayan), Wawancara, Tanggal 15 Desember 2013



C. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

Gambar II.1

Struktur Organisasi Planet Swalayan Garuda Sakti Panam

Sumber: Planet Swalayan Garuda Sakti Panam

Tugas dan Tanggung Jawab Setiap Bagian

1. Pimpinan

Bertindak sebagai pimpinan tertinggi dalam perusahaan, yang memiliki

tanggung jawab atas seluruh aktivitas usaha, dan pimpinan bertugas

menentukan arah kebijakan umum sesuai dengan rencana yang telah

disepakati. Adapun tugas dari pimpinan yaitu:

1) Kontrol terhadap barang yang dijual.

2) Kontrol terhadap karyawan toko
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3) Kontrol terhadap inventaris

4) Kontrol kebersihan toko, lampu dan rak.

5) Kontrol gudang.

6) Kontrol display barang

7) Kontrol kasir

8) Kontrol penerimaan barang

9) Kontrol faktur, harga jual, lebel barang

10) Kontrol kualitas dan persediaan barang

11) Kontrol omset (setoran kasir)

2. Bendahara

Bendaharan bertugas sebagai penanggung jawab laporan keunagan

perusahaan. Adapun tugas dan tangggung jawab bagian keuangan adalah:

1) Mengatur administrasi keuangan

2) Membuat laporan keuangan

3) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan

4) Memberikan data atau informasi kepada pimpinan mengenai

kebutuhan dana guna keperluan operasional perusahaan sehubungn

dengn kegiatan sehari-hari

3. Kepala Gudang

Bertindak sebagai penanggung jawab persediaan barang. Adapun tugas

dan tanggung jawab kepala gudang adalah:

1) Kepala gudang bekerja mengawasi wakil kepala gudang dan sekretaris

gudang dalam pengelolaan persediaan barang.



2) Mengontrol barang yang masuk berdasarkan pesanan dan barang

keluar yang dijual kepada konsumen.

4. Wakil Gudang

Adapun tugas dan tanggung jawab wakil gudang adalah:

1) Mengecek faktur

2) mengecek penerimaan barang meliputi kualitas, kuantitas, dan tanggal

kadaluarsanya.

3) Mengatur jumlah barang yang dipajang dan stock di gudang

4) Mengatur penyusunan barang digudang

5) Mengeluarkan barang dari gudang ke toko jika barang sudah terjual.

5. Sekretaris Gudang

Tugas dan tanggug jawab sekretaris gudang adalah:

1) Mencatat semua persedian barang, baik barang yang masuk ataupun

barang yang sudah terjual.

2) Membuat laporan inventory setiap bulan. Seluruh persedian barang

yang ada didaerah penjualan dan digudang, barang yang masuk, barang

keluar serta seberapa besar barang yang terjual harus direkap dicatat

setiap akhir bulan dan dijadikan sebagai laporan inventory bulanan.

6. Kasir

Adapun tugas dan tanggung jawab kasir adalah:

1) Bertanggung jawab penuh terhadap mesin register pada saat

operasioanl toko.

2) Mempelajari jenis-jenis barang dan kode barang yang akan dijual

3) Displin dan selalu bekerja sama dengan sesama karyawan.



4) Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

7. Pramuniaga

Adapun tugas dan tanggung jawab pramuniaga adalah:

1) Memeriksa barang yang sudah kosong dirak barang

2) Menyusun dan merapikan barang

3) Memajang barang menurut jenisnya

4) Memeriksa dan mengontrol barang yang masuk

5) Menjaga kebersihan pajangan barang dan area barang.


