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BAB IV 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

A. Sejarah Singkat Usaha 

Dalam penelitian ini, objek penelitian yag digunakan adalah usaha-usaha 

kecil dan menengah di kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Berikut adalah 

beberapa sejarah singat dari usaha yang dijadikan sampel : 

1. Grosir beras buyung 

Grosir beras buyung adalah usaha yang bergerak dibidang penjualan 

barang harian. Usaha yang pada awalnya ini hanya menjadi distributor beras 

sekarang juga menjual gula, rempah-rempah dan barang-barang harian lainnya. 

Usaha yang sudah beroperasi selama 5 tahun ini beralamat di jln lobak 113 simp 4 

delima. 

2. Ross Bakery 

Ross bakery adalah usaha industri pembuatan kue (roti) yang beroperasi 

berdasarkan pesanan. Usaha yang diawali dari usaha industri rumahan yang 

beralamat di jln cipta karya gg. Paus ini kini telah memiliki toko sendiri di jl 

delima depan smk taruna. Usaha yang telah berdiri selama 18 tahun ini sekarang 

dikelolah oleh menantu beliau yang bernama zulfan effendi selama 4 tahun 

belakangan ini. 

3. Fachri water 

Fachri water beralamat di jln cipta karya depan pangkalan becak motor, 

usaha yang bergerak dibidang air minum isi ulang ini sudah berdiri selama 5 
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tahun, namun selama 2 tahun belakangan ini usaha ini sudah berpindah tangan 

kepemilik baru. Ditempat yang sama usaha ini juga menjadi distributor gas dan 

membuka laundry. 

4. Sumber service 

Sumber service adalah usaha dekorasi mobil seperti pemasangan kaca 

film, sarung jok, AC, audio, accesoris dalam, dll. Usaha yang berdiri tanggal 14 

maret 2011 ini beralamat di jln soekarno hatta depan damai langgeng dan 

memiliki karyawan sebanyak 6 orang. 

5. Galaxi ponsel 

Galaxy ponsel adalah usaha kecil jual beli ponsel, accesoris ponsel, service 

ponsel dan pulsa yang ada di jln delima. Usaha ini sudah berdiri selama 5 tahun 

dan usaha ini dijalankan oleh pemiliknya sendiri beserta tiga orang karyawannya. 

6. Ternak ikan desi 

Ternak ikan desi beralamat jln suka karya tarai bangun kelurahan tuah 

karya kecamatan tampan. Usaha ini berdiri dari tahun 2011.ikan yang diternakkan 

iyalah ikan patin, lele dan gurami. Usaha ini mendistribusikan ikan kepara 

pedagang nasi uduk, seafood, rumah makan dan pasar. 

7. Safari optikal 

Safari optikal adalah usaha pejualan kacamata dan lensa mata, usaha yang 

berawal dari usaha keluarga ini beralamat di jln soebrantas no 46. Usaha ini sudah 

berdiri selama 7 tahun dan memiliki 3 orang karyawan. 
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8. Istana buku 

Istana buku adalah usaha dagang yang menjual peralatan kantor, buku-

buku dan perlengkapan sekolah. Usaha yang beralamat jln delima simp 4 delima 

ini sudah beroperasi sejak tahun 2000. Usaha ini dijalankan langsung oleh 

pemiliknya yang merupakan mantan karyawan gramedia dibantuk oleh satu orang 

karyawanya. 

9. Parfume saidah 

Parfume saidah berdiri sejak tahun 2002, usaha yang bergerak dibidang isi 

ulang parfume ini beralamat di jln suka karya no 55 depan SPBU. Usaha yang 

memiliki 3 orang karyawan ini juga memiliki cabang di jln garuda sakti. 

10. Muzir mandala jaya 

Muzir mandala jaya adalah usaha grosir barang harian, beralamat di jln 

soebrantas no 40 samping zoom futsal. Usaha ini sudah beroperasi selama kurang 

lebih 12 tahun dengan jumlah karyawan 4 orang. 


