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BAB IV 

GAMBARAN UMUMPERUSAHAAN 

A. GAMBARAN UMUM MASING-MASING PERUSAHAAN 

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pegusaha toko bangunan 

dikecamatan tampan kota pekanbaru antara lain : 

1. Toko UPM ( Usaha Orimandiri )  

Toko Usaha Orimandiri  ini beralamat dijl. Cipta karya ujung, dengan prodak 

yang dijual adalah bahan-bahan bangunan. Toko ini didirikan pada tanggal 10 

Mey  2009 dengan nama pemilik atas nama Sri Indah Tina Dewi. Usaha ini adalah 

milik pribadi dan kelolah oleh anggota keluarga dan karyawan yang membantu 

dalam menjalankan usahanya. 

2. Toko Anugrah 

Toko Anugrah  ini bertempat di jl. Cipta karya, toko ini menjual bahan-bahan 

bangunan. Toko ini didirikan pada tanggal 05 Desember 2012 dengan nama 

pemilik atas nama David usaha ini adalah usaha milik pribadi dengan semakin 

berkembangnya usaha ini membuat pemilik kewalayan dalam menjalanan 

kegiatan yang terjadi usahanya sehingga pemilik usaha mencari karyawan untuk 

membantunya dalam menjalankan usahanya. 

3. Toko Sinar Illahi Bangunan 

Toko Sinar Illahi Bangunan  ini beralamat di jl.Cipta karya panam , toko 

ini menjual semua bahan-bahan bangunan. Toko ini didirikan pada tanggal 15  

Februari  2009 dengan nama pemilik atas nama Zulkarnain. Dalam menjalankan 
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usahanya pemilik mempunyai karyawan untuk membantunya dalam kegiatan 

yang terjadi dalam usaha yang dijalankan . 

4. Toko Merry 

Toko merry ini berlamat di jl. Cipta karya Panam, toko ini menjual bahan- 

bahan bangunan dan listrik. Toko merry ini didirkan pada tanggal 26 April 2005, 

dengan nama pemilik atas nama Eni Zuarni,  usaha ini milik pribadi dan dikelolah 

sendiri dengan semakin hari usaha ini semakin berkembang dan usaha ini mulai 

membuka peluang untuk orang-orang untuk membantunya dalam menjalankan 

usahanya. 

5. Toko Cahaya Pelangi Indah 

Toko Cahaya Pelangi Indah ini beralamat di jl. Cipta karya No. 8, toko ini 

menjulan semua bahan – bahan bangunan, toko ini didirkan pada tanggal 21 

Maret 2014 dengan nama pemilik atas nama zimmy, usaha ini dikelolah oleh 

pemiliknya sendiri dan beberapa karyawan yang bekerja membantunya dalam 

menjalankan usahanya. 

6. Toko Surya Baru 

Toko Surya Baru ini Beralamat di jl. Soebrantas No. 2, toko ini menjual 

bahan- bahan bangunan, toko ini didirikan pada tanggal 20 Januari 2003 dengan 

pemilik atas nama Rahmat Toni, usaha ini dijalankan bersama keluarga, dengan 

semakin hari usaha ini mulai berkembang dengan baik pemilik usaha ini pun 

membuka peluang pekerjaan bagi yang membutuhkannya untuk membantunya 

dalam menjalankan kegiatan yang terjadi dalam usaha yang dijalankannya. 
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7. Langkah Baru 

Toko Langka Baru ini beralamat di jl. Purwodadi Panam, toko ini menjual 

bahan – bahan bangunan, toko ini didirikan pada tanggal 11 April 2014, dalam 

menjalankan usaha pemilik mempunyai karyawan untuk membantunya dalam 

menjalankan usahannya. 

8. Toko Fitri Bangunan 

Toko Fitri Bangunan ini beralamat di jl. Suka karya, toko ini 

menjualsemua bahan – bahan bangunan, toko ini didirikan pada tanggal 12 Maret 

2009 dengan nama pemilik atas nama Daryasman, usaha ini dikelolah bersama 

keluarga dan beebrapa karyawan yang bekerja dalam usahanya untuk membantu 

dalam menjalankan usahanya. 

9. Toko Besi Serba Guna 

Toko Besi Serba Guna ini beralamat di jl. Suka karya, toko ini menjual 

bahan- bahan bangunan, toko ini didirikan pada tanggal 08 Februari 2016 dengan 

nama pemilik Haryanto, dalam menjalankan usahanya pemilik mempunyai 

karyawan untuk membantunya dalam menjalankan usahanya. 

10. Toko Setia Jaya 

Toko Setia Jaya ini beralamat di jl. Suka karya simpang kualu, toko ini 

menjula bahan- bahan bangunanan, toko ini didirkan pada tanggal  10 April 2010, 

dengan nama pemilik atas nama Zarnita,  usaha ini adalah usaha keluarga dan 

dikelolah bersama keluarga dengan semakin berkembangnya usaha ini maka 

pemilik memmbuka pelunag bagi orang yang mau bekerja dalam usahanya untuk 

membantunya dalam menjalankan usahanya. 
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11. Toko Bangun Nirwana 

Toko Bangun Nirwana ini beralamat di jl. Suka karya kualu, toko ini 

menjual  bahan – bahan bangunan, toko ini didirkan pada tanggal 14 Februari 

2012 dengan nama pemilik atas nama Ridwan. 

12. Toko Mandiri Bangunan 

Toko Mandiri bangunan ini beralamat, di jl. Suka Karya, toko ini menjual 

bahan- bahan bangunan, toko ini didirikan pada tanggal 10 Desember 2008 

dengan nama pemilik atas nama Dewi, usaha ini adalah usaha sendiri dan 

dikelolah bersama keluarga, dan beberapa karyawan yang bekerja dalam 

usahanya. 

13. Toko Bangunan Air Mondak 

Toko Banguna Air Mondak beralamat, di jl, Suka karya, toko ini menjual 

bahan – bahan bangunan, toko ini didirkan pada tanggal 25 Agustus 2008 dengan 

nama pemilik atas nama Natif Putri. 

14. Toko Dilla Bangunan 

Toko Dilla Bangunan ini beralamat di jl. Cipta Karya, toko ini menjual  

bahan – bahan bangunan, toko ini didirikan pada tanggal 15 September 2011 

dengan nama pemilik atas nama M. Herman Qitar usaha ini dikelolah bersama 

keluarga dan karyawan yang bekerja membantunya dalam menjalankan usahanya. 

15. Toko Jaya Karya Mas 

Toko Karya Mas ini beralamat di jl. Suka karya, toko ini menjual bahan – 

bahan bangunan, toko ini didirkan pada tanggal 02 Juli 2014 dengan nama 
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pemilik atas nama Eka Krisdayanti usaha ini dikelolah bersama keluarga dan 

beberapa karyawan yang bekerja membantunya dalam menjalankan usahanya. 

16. Toko Rindhi 

Toko Rindhi ini beralamat di jl. Suka karya gang kutilang, toko ini 

menjual bahan – bahan bangunan, toko ini didirkan pada tanggal 20 Januari 2007, 

dengan nama pemilik atas nama Herman Rindhi, usaha ini dikelolah bersama 

keluarga dan beberapa karyawan yang bekerja membantunya dalam usahanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


