
 

 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Berdirinya Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

 Toko Bangunan Sabako Baru Mulia didirikan pada tahun 2011 yang 

berada di JL. Lintas Pekanbaru - Duri Km 72 kandis, yang terletak di Kecamatan 

Kandis Kabupaten Siak Sri Indrapura, kota Kandis adalah kota bisnis sehingga 

banyak pendatang atau pengusaha yang berkunjung atau membuka usaha di 

Kandis. Toko Bangunan Sabako Baru Mulia merupakan Toko yang bergerak 

dalam bidang alat-alat bangunan. 

Berdirinya Toko Bangunan Sabako Baru Mulia mempunyai tujuan yang 

positif yaitu membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan bangunan 

secara mudah dan murah untuk menciptakan pembangunan yang lebih maju untuk 

masyarakat, usaha ini mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. 

4.2 Visi Misi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

1. Visi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

Visi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia yaitu menciptakan usaha dagang di 

bidang bahan-bahan bangunan yang berkualitas. 

2. Misi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

Misi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia yaitu usaha yang bergerak dalam 

bisnis penyedia bahan bangunan yang bermutu dengan harga kompetitif dan 

tetap memperhatikan kualitas. 

 



 

 

 

 

4.3 Struktur Organisasi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

Adapun Jumlah tenaga kerja pada Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

adalah sebanyak 12 orang karyawan pada tahun 2017 yang bertugas melayani 

konsumen baik yang membeli secara langsung maupun yang diantar atau 

memesan melalui telepon. Toko Bangunan Sabako Baru Mulia menginginkan 

karyawannya bekerja dengan nyaman, sehingga menghasilkan produktifitas yang 

baik. Untuk itu beberapa usaha yang dilakukan untuk mewujudkannya serta 

memberikan gaji pokok, serta Toko Bangunan Sabako Baru Mulia juga 

menyediakan dana bantuan yang berupa tunjangan hari raya (THR). 

Dibawah ini dapat dilihat Gambaran Struktur Organisai pada Toko 

Bangunan Sabako Baru Mulia : 

 Gambar 4.1  

Stuktur Organisasi Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

Pemilik Toko 

Pengelola Toko 

Karyawan 

Pengantar 

barang 

Karyawan 

Pelayanan 

Karyawan 

Bagian Gudang 



 

 

 

 

Untuk melengkapi struktur organisasi suatu usaha, di perlukan uraian tugas 

yang akan menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

fungsi dalam usaha. Uraian jabatan pada Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

adalah sebagai berikut : 

1. Pemilik Toko/atasan uraian jabatannya adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin kegiatan usaha secara keseluruhan 

b. Memanage seluruh karyawan 

c. Menerima laporan penjualan dan pembelian 

d. Mengatur keuangan toko 

e. Pengatur gaji karyawan 

2. Bagian kasir uraian jabatannya adalah sebagai berikut : 

a. Melayani pelanggan 

b. Mengelola transaksi penjualan dan pembelian 

c. Membantu atasan dalam membuat laporan keuangan 

3. Karyawan uraian jabatannya adalah sebagai berikut : 

a. Melaksanakan tugas dari atasan sesuai bagian atau perintah dari 

pemilik toko 

b. Pengantar barang/sopir tugasnya adalah mengantar pesanan barang 

ke pelanggan 

c. Pengangkut barang bertugas muat bongkar barang. 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4 Aktivitas Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

Toko bangunan Sabako Baru Mulia merupakan sebuah usaha perorangan 

yang membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan-bahan bangunan secara 

mudah dan murah untuk menciptakan pembangunan yang lebih maju bagi 

masyarakat. Dengan dukungan kuat dan pengembangan yang berkualitas dalam 

usaha bahan bangunan, segmen usaha dikelola oleh usaha bangunan ini 

memproduksi berbagai macam keperluan bahan bangunan. 

Adapun hari kerja karyawan di Toko Bangunan Sabako Baru Mulia yaitu 

setiap hari kecuali hari minggu libur. Dan yang menjalankan usaha ini adalah 

bapak Indra, Untuk jam kerja karyawan Toko Bangunan Sabako Baru Mulia 

mulai pukul 07.00 sampai 16.30 WIB. 

Tujuan pendirian usaha ini adalah : 

1. Memudahakan konsumen Toko Bangunan Sabako Baru Mulia dalam 

pembelian bahan bangunan. 

2. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. 

3. Dari segi bisnis / ekonomis usaha untuk mendapatkan laba dan 

keuntungan seperti tujuan usaha – usaha pada umumnya. 

 

 

 

 

 

 

 


