
 
 

 

 

 

IV. LOKASI PENELITIAN 

 

 

A. Sejarah Singkat Perusahaan 

 

Chandra Supermarket & Dept. Store berdiri pada tanggal 18 Maret 1984 yang 

didirikan oleh keluarga Bapak Alesius Bunawan, berawal dari Chandra Toserba 

yang berlokasi di Jl. Ikan Bawal 33 Teluk Betung, Bandar Lampung. Pada tahun 

1987 dibangunlah cabang pertama yaitu Chandra Toserba, Tanjung Karang yang 

beralamat di Jl. Raden Intan, No.73 dengan lokasi serta luas bangunan lebih 

strategis dan lebih luas dibandingkan Chandra Teluk Betung. Selain pasar 

Swalayan & dept. Store, Chandra Toserba Tanjung Karang dilengkapi dengan 

gedung bioskop, president theatre, food court, dan arena bermain anak-anak. 

Chandra untuk cabang Tanjung Karang yang bertempat di lokasi tersebut saat ini 

sudah di tutup, karena pihak perusahaan ingin lebih mendekatkan diri kepada 

konsumennya maka Chandra untuk cabang Tanjung Karang dipusatkan di 

Tanjung Karang Timur. 

 

Pada tanggal 15 April 1990 dibuka Chandra Supermarket & Dept. Store Metro 

yang membuka cabang di luar kota pertama kalinya yang dibangun di komplek 

pertokoan Sumur Bandung Metro. Chandra ini dilengkapi juga dengan fasilitas 

gedung bioskop, arena bermain anak-anak, dan restoran. 
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Chandra Superstore Tanjung karang resmi dibuka pada tanggal 7 Januari 1998 

dengan diawali oleh bagian supermarket terlebih dahulu. Pada tanggal 15 

November 1999 Chandra Dept. Store resmi dibuka untuk melengkapi Chandra 

Superstore Tanjung Karang yang berdiri di atas lahan seluas ± 10.000 m
2 

dengan 

luas bangunan ± 15.000 m
2 

dan luas lahan parkir ± 7.500 m
2 

yang terletak di Jl. 

Hayam Wuruk – Pemuda No.1 Tanjung Karang Timur. Bangunan ini lebih 

strategis karena terletak di jantung kota Bandar Lampung, sehingga lebih mudah 

dijangkau konsumen. Cabang ini merupakan yang paling lengkap fasilitasnya, 

karena selain Supermarket dan Dept. Store, juga dilengkapi dengan beragam 

fasilitas seperti food court, toko mas, salon rambut, arena bermain time zone, 

pusat elektronik, counter hand phone, serta arena bowling dan billiard yang 

semuanya disediakan untuk memanjakan dan memuaskan para pengunjung. 

 

Seiring dengan perkembangan waktu, maka pada tanggal 18 September 2005 

Chandra Teluk Betung pindah untuk lebih memuaskan konsumen. Chandra Teluk 

Betung pindah ke Jl. Ikan Bawal No.116, dengan bangunan yang lebih luas dan 

dilengkapi dengan aneka fasilitas seperti counter hand phone, food court, serta 

arena bermain fun city. Selang sebulan kemudian, tepatnya pada 8 Oktober 2005 

Chandra ingin lebih melebarkan sayapnya di dunia bisnis dan sebagai upaya untuk 

lebih memperkenalkan Chandra sebagai tempat perbelanjaan yang dapat 

memenuhi semua kebutuhan konsumennya, maka dibuka cabang baru yaitu 

Chandra Superstore Simpur yang menempati lokasi di pusat perbelanjaan, 

tepatnya Simpur Centre untuk semakin mendekatkan diri kepada konsumen. 
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Tahun 2006 merupakan tahun yang bersejarah bagi Chandra Group, karena untuk 

pertama kalinya dibuka Chamart Way Halim pada tanggal 25 September 2006. 

Chamart yang berlokasi di Jl. Ki Maja No.67 mendapat respon yang luar biasa 

dari pelanggan setia Chandra. Pengunjung tahun 2006, tepatnya 14 Desember 

2006 Chamart Teluk Betung resmi dibuka dengan menempati lokasi eks. Chandra 

Teluk Betung , yaitu di Jl. Ikan Bawal No.33. Tanggal 7 Juli 2007 dibuka 

Chamart yang ketiga yaitu Chamart Tanjung Seneng yang dilanjutkan dengan 

Chamart pasir Gintung pada 16 Agustus 2007, serta Chamart Panjang pada 28 

September 2007. 

 

Pada tahun 2008 Chandra mengembangkan sayap bisnisnya dengan membuka 

Wisma Chandra pada tanggal 1 April 2008 dan memakai tiga toko Chamart baru 

dan satu Chandra Superstore di Bandar Jaya. Ketiga Chamart tersebut masing-

masing Chamart Primkoppol pada 30 April 2008 yang merupakan kerjasama 

antara koperasi karyawan Chandra dengan Primkoppol Poltabes, Chamart 

Tirtayasa pada 8 Agustus 2008, Chandra Purwata pada 11 November 2008 dan 

Chandra Superstore Bandar Jaya pada 18 Desember 2008. Tahun 2009 Chandra 

Group baru membuka 2 toko Chamart, yaitu Chamart Koga pada 29 Juli 2009 

yang merupakan perpindahan dari Chamart Teluk Betung, serta pada tanggal 18 

November 2009 membuka Chamart Legundi. 

 

Selain upayanya untuk membuka cabang di wilayah-wilayah strategis sebagai 

upaya mendekatkan diri dengan konsumennya, Chandra juga mempermudah para 

konsumen setianya dalam mendapatkan informasi seputar Chandra yang dapat 

lebih meyakinkan konsumen. Chandra juga menawarkan berbagai fasilitas 
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menarik untuk para konsumennya selain fasilitas kelengkapan produk yang dijual, 

upayanya untuk memuaskan konsumen adalah dengan adanya kartu VIP Chandra 

yang dapat dengan mudah dimiliki para konsumen yang memilih Chandra sebagai 

tempat berbelanja. Upaya tersebut yang dapat membuat konsumen lebih 

meyakinkan untuk berbelanja di Chandra. 

 

B. Visi dan Misi Perusahaan 

 

Visi : 

Menjadi pusat perbelanjaan terbaik dan terlengkap di seluruh Lampung. 

 

Misi : 

1. Berusaha untuk selalu dekat dengan konsumen, yaitu dengan membangun 

Chandra Mini Market (Chamart) dan Chandra Mall. 

2. Selalu melakukan renovasi terhadap bangunan yang sudah. 

3. Menerapkan harga yang mendekati para pesaing yang ada. 

4. Terus memberikan pembekalan kepada seluruh karyawan untuk semakin 

terampil sesuai dengan bidangnya masing-masing. 

5. Menyediakan produk yang berkualitas, fresh, dan lengkap. 

6. Untuk menggiatkan kegiatan promosi, setiap bulan selalu mengadakan acara 

harga hemat, harga spesial, diskon khusus, dll. 

 

C. Struktur Organisasi 

 

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan mempunyai peranan penting dalam 

kelangsungan kegiatan perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas, 

maka hubungan antara wewenang serta tanggung jawab masing-masing karyawan 

menjadi jelas. Struktur organisasi pada Chandra Superstore cabang Tanjung 

Karang berbentuk organisasi garis seperti terlihat pada gambar 1. Bagan Struktur 

Organisasi Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang berikut ini: 
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Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Chandra Department Store, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, 2013 
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Gambar 1. menunjukkan Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang 

menggunakan bentuk organisasi garis. Adapun sebagai pimpinan perusahaan 

sekaligus pemilik usaha memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

 

1. Bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. 

2. Menetapkan tujuan, strategi, serta arah kebijakan perusahaan. 

3. Mengkoordinasikan serta mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan 

perusahaan. 

4. Melakukan pengawasan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan. 

 

 

Sebagai pemilik perusahaan, Bapak Alesius Bunawan dalam melaksanakan 

tugasnya dibantu oleh Store manager Dept. Store, Store Manager Supermarket, 

Bagian Personalia, Accounting dan Security yang masing-masing tugasnya adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Store Manager Department Store 

Memiliki tugas dan tanggung jawab: 

a. Menjaga, mengawasi, serta mengatur kegiatan pada bagian department store 

selama jam kerja. 

b. Melakukan pengawasan dan koordinasi atas berlangsungnya kegiatan bagian 

department store. 

c. Membuat nota permintaan barang bagi setiap kepala bagian stok atau 

persediaan barangnya sudah hampir habis dan meneruskannya ke masing-

masing gudang. 

 

2. Store Manager Supermarket 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Menjaga, mengawasi, serta mengatur kegiatan pada bagian supermarket selama 

jam kerja. 
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b. Melakukan pengawasan dan koordinasi atas berlangsungnya kegiatan bagian 

supermarket. 

c. Membuat nota permintaan barang bagi setiap kepala bagian stok atau 

persediaan barangnya sudah hampir habis dan meneruskannya ke masing-

masing gudang. 

 

3. Personalia  

Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Menghimpun semua personil karyawan yang ada dalam satu kesatuan yang 

selaras dengan kebijaksanaan perusahaan untuk mencapai tujuan. 

b. Membuat absensi karyawan serta absensi bulanan secara teratur. 

c. Menyimpan arsip mengenai data-data karyawan. 

d. Menyimpan data-data yang diperlukan apabila ada pengangkatan atau 

pemberhentian karyawan. 

 

4. Accounting 

Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Menerima laporan dana yang masuk dan keluar serta menerima nota pesanan 

barang. 

b. Mengatur dana yang masuk dan keluar. 

c. Menjaga agar turn over barang dalam keadaan stabil. 

d. Membuat daftar gaji para karyawan. 

e. Menyusun laporan keuangan yang kemudian dilaporkan kepada pemimpin 

perusahaan. 

 

5. Security  

Mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

a. Menjaga keamanan serta ketertiban seluruh lokasi agar para konsumen tetap 

merasa aman dan nyaman. 

b. Mengawasi keadaan lingkungan Chandra Superstore Cabang Tanjung Karang 

dari berbagai gangguan. 


