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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Soto Padang Indah merupakan sebuah warung soto yang  selama 16 

tahun telah berdiri.  Usaha yang dirintis Ibu Eva Enti ini berlokasi di Ruko SP 

Plaza Blok F nomor 14, Batam. Soto Padang Indah adalah sebuah usaha yang 

bergerak di  bidang restoran yang menyajikan aneka ragam menu mulai dari nasi 

soto, nasi ayam penyet, nasi goring dan beraneka makanan dan minuman lainnya. 

Soto Padang Indah buka dari pagi hingga sore dan mempekerjakan pegawai 

sebanyak 7 orang yang rata-rata terdiri dari keluarga dekat dan jauh pemilik. Soto 

padang Indah ramai dikunjungi pembeli karena lokasinya yang strategis yaitu 

berada di pintu masuk pasa SP plaza. Harga yang murah dengan rasa yang enak 

menjadi alasan Soto Padang Indah tidak berhenti dikunjungi pembeli. 

 Soto Padang Indah berniat mengembangkan usahanya, hal ini dimulai 

dengan dibuat dan didaftarkannya merek dagang pada tahun 2019. Pemilik 

berkeinginan membuka cabang di berbagai tempat namun mengalami kesulitan 

akibat kurangnya infomasi yang handal dan akurat terkait proses bisnisnya. Soto 

Padang indah telah mendaftar pajak dan membayarnya namun akibat tidak adanya 

pembukuan maka pemilik menjadi kebingungan untuk menentukan besaran 

pembayaran pajaknya. Kurangnya informasi yang handal juga menjadi penyebab 

terhambatnya proses perluasan usaha Soto Padang Indah.  

  

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Bentuk Usaha Soto Padang Indah cukup sederhana yaitu hanya terdapat 

Pemilik dan karyawan dimana karyawan memiliki tanggung jawab langsung ke 

pemilik. Jumlah karyawan yang dimiliki selalu berubah-ubah karena ibu Eva Enti 

menerima keluarganya yang mengalami kesulitan pekerjaan untuk bekerja disana. 

Proses perekrutan seperti ini dapat menimbulkan konflik kepentingan sehingga 

perlu adanya pencatatan akuntansi untuk mencegah rusaknya saling percaya antar 

keluarga. 
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3.3 Kegiatan Operasional Usaha 

 Soto Padang indah melakukan belanja dipagi hari dan akan dibayar 

ketika sore harinya. Bumbu-bumbu kemudian dibuat untuk memudahkan dan 

mempercepat proses memasak ketika pembeli memesan makanan. Dilakukan 

pembersihan pada saat buka dan tutup terhadap barang-barang dan 

perlengkapannya. 

 Kegiatan Operasional Soto Padang indah terdiri dari pembuatan makanan 

restoran dan penjualan makanan yang dibuat restoran, makanan titipan, dan 

barang dagang lainnya seperti minuman botol, rokok dll. Pelanggan tinggal datang 

dan memesan dagangan dan karyawan akan membuatkan makanan atau membawa 

pesanan yang diinginkan pembeli. 

 Ketiga jam operasional telah berakhir maka dilakukan penghitungan 

pemasukan oleh Soto Padang indah kemudian dilakukan pembayaran untuk 

pembelanjaan yang dilakukan pada pagi hari. 

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

 Pencatatan yang digunakan Soto Padang Indah adalah mencatat jumlah 

uang yang diterima selama sehari, kemudian membayar dan mencatat pengeluaran 

selama satu hari lalu mentotal jumlah uang yang tersisa selama satu hari tersebut 

dan mencatatnya.  

 

Gambar 3. Bentuk pencatatan pada Soto Padang Indah  

Sumber: Data diolah, 2019. 
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