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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 SEJARAH SKATEBOARD DAN BERDIRINYA TOKO FALLOREN 

Skateboard berasal dari California, Amerika Serikat yang terkenal 

dengan olahraga selancarnya. Konon, para peselancar mencari akal bagaimana 

mereka bisa tetap bermain seluncur pada saat ombak laut mulai surut. Maka, 

pada akhir 1940 hingga awal 1950, diperkenalkanlah permainan skateboard. 

Skateboard adalah permainan menaiki dan melakukan berbagai trik 

menggunakan papan skateboard. 

Papan skateboard pertama kali dikenal, sangat sederhana. Hanya kotak 

atau sebatang kayu yang dipahat tangan dan diberi ban sepatu roda. Namanya 

saat itu sidewalk surfing, karena permainan ini hanya dimainkan ketika ombak 

surut. 

Di tahun 1963, permainan skateboard mulai terkenal sehingga banyak 

perusahaan pembuat papan skateboard yang bermunculan dan bersaing ketat. 

Atlet pun menjadi idola. Tetapi, di tahun 1965 tiba-tiba mengalami 

kemunduran karena tidak lebih macho dari permainan hula hop anak 

perempuan. Dan pada tahun 1975, skateboard mulai bangkit kembali. Hal ini 

karena marak diadakan lomba freestyle dan slalom. Atlet pun menjadi lebih 

macho dan cool di kalangan remaja. Pada era 1980, teknik bermain skateboard 

baru pun mulai bermunculan. 

Berskateboard kini tidak hanya di lahan skate, tapi merambah ke taman 

kota, trotoar, mall. Teknologinya pun juga berkembang lebih modern dan 
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lebih enak dipakai. Lebar papan adalah 8 inci dengan panjang 30 sampai 32 

inci dengan ban yang terbuat dari polyurethane. 

Di kalangan remaja, skateboard sudah menjadi salah satu hobi. 

Bahkan, menjadi salah satu cabang olahraga yang sering dipertandingkan. 

Sama halnya seperti atraksi sepeda, olahraga ini termasuk olahraga yang 

tingkatannya dikatakan ekstrem, dan yang didapatkan dari olahraga ini adalah 

tantangan, kesenangan, dan tentunya mengasah skill. Untuk menyukai 

olahraga ini memang tidak bisa dipaksakan. Terlebih, alatnya pun terhitung 

tidak murah alias mahal. Untuk yang biasa saja, harganya bisa mencapai Rp 

500.000,- , itu pun terbuat dari bahan yang kualitasnya tidak begitu sempurna. 

Mempunyai toko skateboard mungkin bisa dilakukan semua orang 

asalkan memiliki banyak modal. Selain modal, relasi dengan produsen skate 

pun sangat menunjang kelangsungan bisnin ini. Maka, banyak produsen yang 

sudah menyediakan peralatan skate secara komplit atau aksesoris tambahan 

lain, seperti sepatu, pelindung, topi ,dan sebagainya. 

Bisnis skate seperti ini kebanyakan hanya menawarkan barang kepada 

komunitas-komunitas tertentu dan hanya sedikit orang yang membelinya. 

Membuka toko skate harus memperhatikan lokasi yang tepat. Kebanyakan 

tokonya ada di tengah kota karena penggemarnya bisa dikatakan kaum muda 

menengah ke atas. 

Seperti halnya di toko falloren, asal mula juga berasal dari hobi 

pemiliknya yang pertamanya diminta tolong oleh anak-anak yang baru 

bergabung dan belajar skate untuk mencari part / aksesoris. Karena dirasa 

aksesoris yang ada terlalu jauh dengan tempat bermain, maka sang pemilik 
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mulai mengembangkan toko sendiri yang di dalamnya menjual berbagai 

perlengkapan dan peralatan skate, mulai dari papan, sepatu, pelindung, topi, 

kaos, dan sebagainya dengan tujuan untuk memudahkan bagi para pemain 

skate agar tidak terlalu jauh untuk mencari aksesoris maupun peralatan 

pendukung lainnya. 

 

4.2 VISI DAN MISI 

1. Visi 

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang toko falloren kemana 

akan diarahkan dan apa yang ingin dicapai. 

”Menjadi toko skateboard yang menyediakan produk berkualitas dengan 

mutu terbaik dan harga yang kompetitif.” 

2. Misi 

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan 

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi 

yang telah ditetapkan.  

1) Mengembangkan bisnis skateboard secara terpadu dan terkendali 

melalui pemasaran yang maksimal. 

2) Mengutamakan kualitas serta ke-original-an bahan. 

3) Membuka cabang toko skateboard di seluruh wilayah Indonesia. 
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4.3 STRUKTUR ORGANISASI 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

 

4.4 DESKRIPSI TUGAS 

Deskripsi tugas digunakan untuk mengetahui tugas, wewenang, serta 

tanggung jawab dari masing-masing bagian. Deskripsi tugas yang ada di toko 

falloren adalah sebagai berikut: 

1. Pemilik Toko 

Pemilik toko falloren memiliki tugas sebagai pengambil keputusan, 

mengontrol kinerja semua pegawai, melaksanakan pemeriksaan yang 

meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen keuangan dan operasional 

agar pengelolaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 

2. Bagian Stok Barang 

Bagian stok barang di toko falloren bertugas memeriksa persediaan 

barang. 

3. Pegawai Toko 

Pegawai toko bertugas untuk melayani konsumen. 

4. Kasir 

Kasir bertugas untuk menghitung uang hasil penjualan dan bertanggung 

jawab atas uang yang masuk, melaporkan hasil penjualan harian. 
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4.5 DAFTAR BARANG YANG DIJUAL 

No Nama Barang 

1 Papan Skateboard 

2 Roda Skateboard 

3 Truck Skateboard 

4 Bearing Skateboard 

5 Griptape Skateboard 

6 Sepatu Skateboard 

7 Tas Skateboard 

8 Aksesoris 

9 Topi 

10 Baju 

11 Jaket 

 

 


