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BAB III 

GAMBARAN UMUM BARBER POP PALEMBANG 

TRADE CENTER 

A. Tentang Wilayah Letak Penelitian 

1. Sejarah Palembang Trade Center (PTC) 

Palembang Trade Center adalah mall yang didirikan pada 

tahun 2004 yang berlokasi di jalan R.Sukamto No.8, sebelum 

didirikan Palembang Trade Center Mall dulunya adalah bekas 

dari pabrik pemintal benang milik PT.Industri Sandang diketahui 

pabrik tersebut adalah pabrik tekstil yang sangat terkenal dijaman 

itu. Pabrik pemintal benang sudah cukup lama berada dikawasan 

tersebut, pegawainya pun cukup banyak Aktivitas pabrik ini juga 

terkadang terdengar oleh warga sekitar. Setiap pagi sekitar pukul 

05.30 wib terdengar suara dari suling sebagai tanda pegawai 

masuk kerja, dan ketika jam pulang kerja suling tersebut berbunyi 

lagi. Pabrik ini kerjanya hampir 24 jam tak ada berhentinya 

karena itu sistem kerjanya shif dari pagi, siang, sampai ke 

malam
1
. 
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 Mardiana, ibu rumah tangga, wawancara, tanggal 12 April 2019  
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Daerah sekitar pabrik dahulu ada gudang dolog, kios-kios 

kecil, rumah-rumah warga,  depot tanaman hias, tanah kosong, 

dan sebuah toko yang terkenal namanya toko Surabaya. Dengan 

seiringnya waktu pabrik yang dulunya terkenal menjadi bangkrut  

kemudian dibeli oleh PT.Pandawalima Halim Bersama dan akan 

dibangun pusat perbelanjaan yaitu Palembang Trade Center. 

Pembangunan Palembang Trade Center  dimulai pada 2002 dan 

yang membangunnya adalah PT.Wijaya Kusuma Contractors. 

Namun saat pembangunan ada kendalanya karena sebuah 

tower atau bekas cerobong asap dari pabrik tersebut yang hingga 

saat ini belum bisa dirobohkan. Bahkan dibuat sayembara bagi 

orang yang bisa merobohkan tower atau cerobong tersebut. 

Sayembara tersebut menyebar dan banyak orang yang mencoba 

namun hasilnya nol. Bahkan semakin kerja keras untuk 

merobohkan malah semakin banyak korban jiwa. Karena tak bisa 

dirobohkan tower atau cerobong tersebut masih ada namun sudah 

tak terlihat karena sudah terlapisi dengan bangunan yang kokoh. 

Setelah diresmikan oleh PT.Pandawalima Halim Bersama 

dan dikenal dengan nama Palembang Trade Center pada tanggal 
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08 Oktober 2004. Sejak awal berdiri Palembang Trade Center 

Mall terus melakukan perubahan dan inovasi guna meningkatkan 

fasilitas dan layanan yang sejalan dengan visi dan misi yakni 

“Menjadikan Palembang Trade Center Mall sebagai pusat 

perbelanjaan dan entertainment terbesar, terlengkap, dan 

ternyaman di Kota Palembang” dan untuk mewujudkannya di 

Tahun 2018 telah dibangun gedung baru Palembang Trade Center 

sebanyak 3 lantai dengan luas total ±23.000 m² tersebut
2
. 

Dibangun di atas tanah seluas +/- 9 hektar dengan Luas 

bangunan Mall 78.000 m
2
 serta memiliki area parkir 20.000 

m
2
 yang dapat menampung +/- 14.000 mobil dan +/- 10.000 

motor. Lokasi Palembang Trade Center juga dekat dengan sebuah 

hotel yaitu Novotel Hotel and Residence. Palembang Trade 

Center  ini menggandeng Diamond dan Makro untuk menarik 

pengunjung dan ketertarikan masyarakat kota Palembang dengan 

Palembang Trade Center, di tengah ketatnya persaingan Mall 

Palembang Trade Center menawarkan konsep “semua serba ada” 

dimana terdapat 500-an unit ruko ataupun rukan dengan 

                                                           
2
 Muhammad Roddi, Satpam Palembang Trade Center, wawancara 

tanggal 15 April 2019  
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kenyamanan parkir yang sangat luas. Selain itu Palembang Trade 

Center memiliki arena permainan yang sangat luas dan sering 

menggelar event-event perlombaan di atriumnya. 

Bangunan Atrium terdapat di lantai Ground Floor mall 

Palembang Trade Center yang memiliki luas +300 m
2
 dan 

memiliki tambahan 19 venue exhibition center seluas +2.300 

m
2
 yang terbagi menjadi 8 venue exhibition di Lower Ground dan 

11 venue exhibition di Ground Floor. Atrium dan Exhibition ini 

merupakan tempat untuk menawarkan berbagai komoditi produk 

pameran berupa pakaian, peralatan hp dan elektronik, mainan 

anak-anak, otomotif, perhiasan dan aksesoris, spring bed and 

furniture. Atrium dan exhibition center ini dioperasikan dengan 

sistem sewa pertahun kepada penyewa (Event Organizer).
3
 

2. Sejarah Barber Pop Palembang Trade Center 

Barber Pop merupakan salah satu Barber Shop ternama di 

kota Bandung. Barberpop merupakan bisnis yang bergerak di 

bidang jasa, yang memberikan servis grooming atau perawatan 

                                                           
3
 “sejarah palembang trade center” akses Mei 01, 2019 

https://id.wikipedia.org//wiki//Sejarah_Palembang_Trade_Center 
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rambut bagi pria. Hadirnya Barber Pop diharapkan mampu 

menjadi media atau fasilitas bagi konsumennya dalam 

pemenuhan kebutuhan akan grooming rambut. Barberpop berdiri 

pada awal tahun 2011, awal berdirinya di Vanilla Building jalan 

Cimanuk nomor 11 Bandung. Kemudian Barberpop membuka 

cabang keduanya di jalan Karangsari nomor 2 Setia budhi 

Bandung. Dan pada awal tahun 2014, Barber Pop mendirikan 

cabang ketiganya di kota Bandung di jalan Aria Jipang No.1 

Dago Bandung, dan di cabang ini memiliki jumlah seat terbanyak 

yaitu sebanyak tujuh seat. 

Kemudian Barber Pop juga berdiri di kota-kota besar yaitu 

Medan, Padang, Palembang, Bali dan Jakarta. Barber Pop 

Palembang adalah cabang ke tiga setelah Barber Pop Padang, 

pusat dari Barber Pop terletak di kota Bandung. Barber Pop 

Palembang berdiri pada awal tahun 2015 lokasi Barber Pop 

terletak di komplek ruko Palembang Trade Center blok G5.  

Beberapa tahun belakangan tren barber shop kembali 

menghias perjalanan kultur anak muda. Barber shop dengan 

tampilan mewah menjamur dengan penampilan yang keren, 
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layanan utama yang ditawarkan Barber Pop antara lain 

pengguntingan rambut dan shaving (mencukur kumis dan 

janggut) selain itu juga ada penambahan service yaitu creambath 

dan juga sesi pijat setelah potong rambut. Layanan pelengkap 

yang bisa didapatkan dari tempat pangkas ini adalah pewarnaan 

rambut bahan yang digunakan juga adalah bahan yang 

berkualitas. Bukan hanya pintar memotong rambut sesuai gaya 

yang tren, para pemangkas rambut juga dituntut lebih luwes 

berkomunikasi dengan pelanggan. Hal ini dianggap menjadi gaya 

tarik utama Barber Pop untuk menarik pelanggan, selain skill 

yang harus dimiliki para pemangkas rambut adalah attitude. 

Barber Pop mampu bersaing dengan bisnis-bisnis lainnya 

yang ada pada area kawasan komplek ruko Palembang Trade 

Center, melalui staylist andalannya yang terbaik. Barber Pop 

mengusung konsep “one stop hair” yang bermakna konsumen 

tidak perlu berpindah tempat duduk untuk mendapatkan servis 

potong rambut, pijat, dan keramas. Targeting utama konsumen 

Barber Pop adalah pria dewasa muda dengan rentang usia antara 

25-35 tahun tidak hanya pria dewasa konsumen Barber Pop 
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adalah bayi usia dari 10 bulan, anak-anak usia antara 6-11 tahun 

remaja usia antara 12-17 tahun namun hanya untuk yang berjenis 

kelamin pria. 

Untuk konsep interior dan eksterior Barber Pop mengusung 

konsep british style dimana dalam konsep interiornya banyak 

terdapat aksen-aksen british seperti sofa yang bercorak bendera 

Inggris, menempatkan scooter yang identik dengan gaya hidup 

masyarakat british. Dalam konsep eksteriornya-nya, Barber Pop 

terinspirasi oleh barber-barber yang ada di Britania Raya. Barber-

barber di Britania Raya menggunakan ornamen kotak-kotak 

dengan menggunakan bahan utama stainless steel dan kaca yang 

bercorak hitam dan merah. 

Barber Pop memiliki beberapa jenis pelayanan yang 

ditawarkan, pricing yang ditetapkan Barber Pop untuk setiap jenis 

layanannya bervariasi, yaitu untuk layanan potong Kids cut 

Rp.60.000, Haircut Rp.75.000, Shampo and Pomade Rp.35.000, 

Creambath Rp.70.000, Hair Tatto Rp.100.000, Shaving 

Rp.40.000, Head and shulder massage Rp.45.000, Hair Coloring 

Rp.100.000. selain itu juga Barber Pop untuk setiap hari sabtu 
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dan minggu akan ada diskon untuk paket Bapak dan Anak 

Rp.100.000, usia maksimal anak adalah 10 Tahun kebawah
4
. 

B. Struktur Barber Pop 

1. Stuktur Barber Pop  
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 Nando Alvaro, Manager Barber Pop Palembang Trade Center, 

wawancara, tanggal 15 April 2019. 

DEWAN DIREKSI 

1. ZULIAN 

2. RAHMAT DIPUTRA 

3. RIZKI NUGRAHA 

MANAGER OPERASI 

 

TOMMY GUNAWAN 

MANAGER 

KEUANGAN 

 

CHELSEA SIAU 

SUPERVISOR 

 

NANDO ALVARO 
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2. Visi dan Misi Barber Pop 

Visi : Memenuhi kebutuhan pria dewasa muda akan 

grooming rambut. 

Misi :  

a. Memilih capster terbaik 

b. Memberikan excellent service 

c. Menghadirkan tempat dan suasana yang nyaman dengan 

konsep “one stop hair”. 

C. Penerapan  Upah di Barber Pop Palembang Trade 

Center 

Setiap pukul 08:30 Wib semua pekerja di Barber Pop wajib 

melakukan finger print terlebih dahulu. Kemudian pekerja 

membersihkah tempat kerja dan pada pukul 10:00 Wib pekerja 

KASIR :  

1. Wardiyana 

2. Ummi Kalsum 

OB : 1. ANGGA 2. 

FEBY 

TEKNISI : PAK 

TEGUH 

KAPSTER 

1. ARDI W 

2. PRAYOGA 

3. DADANG 
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mulai membuka ruko dan melayani pelanggan, Barber Pop tutup 

pukul 22:00 Wib. Untuk sistem merekrut pekerja Barber Pop 

menyebarkan lowongan pekerjaan melalui sosial media dengan 

mempunyai pengalaman dibidangnya masing-masing. Berbeda 

dengan Perusahaan lain yang kalau mau bekerja harus menahan 

ijazah asli namun tidak dengan Barber Pop cukup menyerahkan 

fotocopynya saja lalu diwawancara kemudian akan diberi kabar 

menunggu hasilnya yang diterima atau tidak selama dua hari. 

Barber Pop memiliki 8 orang pekerja yang terdiri dari 3 

orang Kapster (pemotong rambut), 2 orang kasir, 2 orang office 

boy/girl dan 1 orang teknisi. Untuk pembayaran upah/gaji setiap 

pekerja/buruh dibayar berbeda-beda ada yang perHari, 

perMinggu, dan Perbulan yaitu untuk para kapster upah 

dibayarkan per dua minggu tepatnya setiap hari senin 

Rp.1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), 

untuk kasir dan office boy/girl upah yang dibayarkan perbulan 

untuk kasir Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 

Office boy/girl 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan 
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untuk teknisi upah yang dibayarkan perhari Rp.30.000 9tiga 

puluh ribu rupiah)
5
. 

Untuk jam kerja Barber Pop Palembang Trade Center 

memiliki 2 shift untuk kasir dan office boy/girl yaitu untuk shift 

pertama dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, shift kedua dari jam 1 

siang sampai jam 10 malam. Jam kerja kapster dari jam buka toko 

jam 10 pagi hingga tutup toko jam 10 malam. Jam istirahat 

Barber Pop Palembang Trade Center memiliki 2 waktu yaitu jam 

12 siang untuk makan siang dan solat buka lagi jam setengah 2, 

kemudian jam 5 sore untuk istirahat dan solat magrib buka lagi 

jam setengah 7 malam. 

Barber Pop memberikan izin pada Pekerja yang tidak 

masuk dengan memberikan alasan yang dapat diterima oleh 

manager Barber Pop. Pihak Manager memberikan izin kepada 

pekerja yang tidak masuk dengan jangka waktu selama satu hari, 

dan izin untuk pekerja yang sakit diberikan waktu selama dua 

atau tiga hari terkecuali dengan memberikan surat keterangan 

sakit dari dokter. Pekerja yang tidak bisa masuk dengan waktu 

                                                           
5
 Ummi Kalsum, Kasir Barber Pop Palembang Trade Center, 

wawancara, tanggal 17 April 2019. 
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yang sudah ditentukan oleh dokter maka akan ditelpon untuk 

menanyakan keadaannya dan jika belum pulih maka akan  

diberikan waktu satu hari lagi hingga pekerja sudah benar benar 

bisa bekerja kembali dan jika lebih dari waktu yang ditentukan 

pihak Barber Pop memberikan potongan gaji. 

Namun untuk pekerja lebih dari waktu yang disepakati 

tidak masuk kerja tanpa memberi kabar maka pihak Barber Pop 

menganggap pekerja tersebut telah mengundurkan diri. Pihak 

Barber Pop juga memberlakukan Pekerja yang terlambat masuk 

kerja diberi sanksi berupa dipotong gaji, kebijakan lain dari pihak 

Barber Pop yaitu bagi pekerja yang rajin, ulet serta disiplin akan 

menerima bonus dan pihak Barber Pop akan melakukan kenaikan 

gaji bila pekerjanya telah bekerja lebih dari 6 bulan kerja. 


