
BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

A. Sejarah Berdirinya Swalayan Koptan Sumber Rezeki 

 Sebagai usaha penjualan berbagai macam produk untuk memenuhi segala kebutuhan dan 

keinginan masyarakat Swalayan Sumber Rezeki Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten 

Kampar memiliki berbagai macam jenis kebutuhan rumah tangga dan atk, dan juga perlengkapan 

lainnya.Swalayan yang berdiri pada tahun 2010 ini semakin lama semakin berkembang dan 

banyak dikenal oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar. Swalayan ini berada dibawah 

naungan KUB (Kelompok Usaha Bersama), dimana KUB ini sendiri berdiri sejak tahun 1997 

yang terdiri dari 9 Kelompok Tani Karet dengan Unit Usaha utama yaitu pemasaran hasil 

produksi karet ojol. Dan sekarang telah berubah menjadi Koptan Sumber Rezeki. Tentunya 

semakin banyak konsumen yang akan membeli dan berbelanja di Swalayan tersebut. Letak 

Swalayan ini sangat strategis, karena letaknya dikeramaian masyarakat desa Binabaru.Koptan 

Sumber Rezeki berada di wilayah Trans Sungai Pagar tepatnya di Desa Bina baru Kecamatan 

Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. 

 Swalayan Sumber Rezeki juga sering memberikan diskon pada produknya, seperti Buy 1 

Get 1 atau potongan harga beberapa persen (%).Terkadang dalam beberapa hari besar juga 

memberikan diskon yang cukup menarik, seperti hari besar pada 17 Agustus dan hari raya Idul 

fitri dan juga lainnya. 

 



B. Visi dan Misi Swalayan Koptan Sumber Rezeki 

Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah 

organisasi, perusahaan atau instansi. Visi merupakan tujuan masa depan perusahaan atau 

instansi, organisasi atau perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada dibenak para 

pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan yang ingin dicapai. 

Misi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut. Selain itu, misi 

juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa  perusahaan, organisasi atau instansi tersebut 

berada ditengah-tengah masyarakat. 

Berikut ini adalah beberapa visi dan misi pada Swalayan Koptan Sumber Rezeki: 

1.  Memasarkan produk swalayan secara bersama-sama melalui koperasi 

2. Senantiasa meningkatkan partisipasi antara anggota swalayan dan koperasi melalui 

musyawarah, rapat, pelatihan dan pemanfaatan unit usaha Koperasi. 

3.  Memiliki manajemen swalayan yang baik dan berkualitas 

4. Memiliki inovasi dalam menciptakan lapangan kerja dalam wujud penambahan unit usaha dari 

waktu kewaktu 

5.  Memberikan pelayanan optimal kepada anggota dan masyarakat umumnya. 

6.  Meningkatkan Sumber Daya Manusia 

7. Berusaha mendapatkan provit yang layak dan optimal sebagai wujud peningkatan 

kesejahteraan Anggota. 



4.2 Struktur Organisasi 

Didalam suatu organisasi terdapat struktur organisasi yang dapat dikatakan sebagai suatu 

bagian yang menggambarkan secara sistematis hubungan kerjasama dari setiap orang dalam 

suatu organisasi agar tercapai tujuan perusahaan.Disamping melaksanakan aktivitasnya dengan 

baik juga harus memiliki sebuah struktur organisasi yang menentukan posisi dan 

wewenang.Kewajiban tanggung jawab serta hubungan antara bagian dalam perusahaan sehingga 

dapat kejelasan wewenang dalam melaksanakan tugas masing-masing. 

 Setiap perusahaan atau unit usaha dalam mencapai tujuannya selalu dilakukan bersama-

sama, tidak hanya dilakukan olej pemimpin perusahaan atau pemilik unit usaha saja.Untuk 

mencapai struktur organisasi yaitu bagian dalam perusahaan untuk dapat mencapai tujuan 

bersama.Struktur organisasi merupakan salah satu unsure penting yang harus diperhatikan upaya 

meningkatkan kinerja perusahaan. 

 Struktur organisasi yang baik dan efisien mampu melengkapi bagian tugas serta tanggung 

jawab yang serta dapat menghubungkan setiap bagian yang ada dalam organisasi tersebut. 

Berikut adalah gambar struktur organisasi yang dimiliki oleh Swalayan Sumber Rezeki 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar: 
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Sumber : Swalayan Sumber Rezeki Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat struktur organisasi Swalayan Sumber Rezeki 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.Apabila kita memperhatikan struktur 

organisasi tersebut dapat dilihat bahwa garis komandonya adalah langsung dari Ketua kepada 

barisan bawahannya. Untuk lebih jelasnya pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing 

bagian dapat diuraikan sebagai berikut: 

Tugas Pengelola Swalayan: 

a. Ketua 

1. Mengendalikan seluruh kegiatan 

2. Memimpin Swalayan dan Koperasi untuk mengkoordinir dan mengontrol jalannya 

aktivitas dan bagian-bagian yang ada didalamnya. 

3. Menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan masing-masing unit usaha 

4. Menandatangani buku daftar anggota, buku daftar pengurus. 

KETUA 

BASUKI RAHMAD, SE 

 

BENDAHARA 

AGUS NAWAN 

SEKTRETARIS 1 

AMRON SAMUJI 



b. Sektretaris  

1. Membantu ketua dalam melaksakan kerja 

2. Bertanggung jawab dalam kegiatan administrasi dan perkantoran 

3. Mengusahakan kelengkapan organisasi, mencatat tentang kemajuan dan kelemahan 

yang terjadi. 

4. Mengatur jalannya perkantoran dan menyampaikan hal-hal penting pada ketua 

5. Memimpin dan mengarahkan tugas karyawan 

6. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama bendahara dan pengawas serta 

membuat pendataan. 

7. Menyusun rancangan-rancangan program kerja organisasi. 

c. Bendahara 

1. Bertanggung jawab masalah keuangan. 

2. Mengatur jalannya pembukaan keuangan. 

3. Menyusun anggota setiap bulan. 

4. Mengawasi penerimaan dan pengeluaran keuangan. 

5. Menyusun rencana anggaran dan pendapatan. 

6. Menyusun laporan keuangan. 

d. Kasir 

1. Membuat bukti transaksi keluar masuknya uang pada unit tertentu sekaligus sebagai 

laporan harian kasir. 

2. Bertanggung jawab atas dana kas kecil. 

3. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang. 

4. Bertanggung jawab atas laporan harian. 



4.3 Ruang Lingkup Swalayan Koptan Sumber Rezeki 

Secara garis besar ruang lingkup usaha Swalayan Koptan sumber rezeki sebagai berikut: 

a. Unit Usaha Dagang 

Merupakan unit usaha dagang yang lebih banyaj bergerak dalam bidang penjualan 

barang produksi sebagai pemenuhan kebutuhan anggota khususnya masyarakat pada 

umumnya. Adapun unit dagang ini mempunyai sub unit usaha sebagai berikut: 

1. Sub unit bahan dan alat bangunan 

2. Sub unit barang-barang elektronik 

3. Sub unit barang mebeller 

4. Sub unit alat-alat listrik 

5. Sub unit alat tulis kantor (ATK) dan jasa fotocopy, jilid dan laminating. 

b. Unit Usaha Swalayan 

Penjualan barang secara tunai dengan memberikan pelayanan dengan sistem jam 

kerja dua shif, pagi dari jam 08.00-16.00 dan shif sore 16.00-22.00 WIB. 

Selain penjualan barang dagang seperti barang-barang harian seperti sembako dan 

lain-lain juga pada swalayan ini diberikan tempat untuk area permainan anak. 

 


