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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1  Identitas Perusahaan 

Sebuah usaha yang dikenal dengan nama hoop rivier ini telah didirikan sejak 

tahun 2018 oleh Charisma jiwa bersama dengan 5 rekan lainnya. Usaha tersebut 

berupa cafe yang bergerak di bidang jasa makanan dan minuman. Terutama di 

bidang minuman, cafe ini menawarkan berbagai macam jenis biji kopi dan juga 

rasa yang bervariasi. Cafe ini memiliki lokasi yang unik yakni berada di sekitar 

perumahan komplek taman indah tepatnya di Jl.raden patah blok 3 no 7, 

kecamatan lubuk baja, kota Batam. Dekorasi pada cafe yang sederhana dan 

minimalis serta suasana pada cafe cukup membuat konsumen yang berkunjung 

nyaman. Salah satu alasan pemilik mendirikan cafe ini dikarenakan oleh 

kegemaran diri sendiri terhadap kopi. Selain itu alasan cafe tersebut berada 

ditengah perumahan yaitu pemilik usaha ingin cafe ini menjadi pusat tongkrongan 

bagi masyarakat sekitar perumahan taman indah ini.  

Cafe ini juga memiliki jam operasional, dimana untuk hari kerja yaitu senin, 

selasa, kamis dan jumat beroperasi mulai dari pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB, 

khusus di akhir pekan yaitu sabtu dan minggu beroperasi mulai dari pukul 10.00 

WIB – 23.00 WIB dan untuk hari rabu adalah hari libur cafe Hoop rivier. 

Walaupun cafe ini tidak begitu luas tempatnya tetapi karyawan yang bekerja 

didalam cafe ini cukup lengkap, yang terdiri dari bagian kasir, pelayan, barista, 

marketing dan juru masak. Jumlah karyawan yang ditempatkan di cafe hoop rivier 

ada 5. Pemilik cafe berusaha membawakan citra usaha yang baik dan terkemuka 

dengan cara menawarkan kopi ciri khas dalam menghadiri acara-acara formal. 

Seiring dengan jangka waktu beroperasi yang berlangsung beberapa tahun, hoop 

rivier memiliki omzet sekitar Rp. 380.000.000 juta per tahun atau sebesar Rp. 

32.000.000 per bulan yang diperkirakan. 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Sebuah perusahaan baik itu perusahaan dengan ruang lingkup yang besar 

ataupun kecil, membutuhkan struktur organisasi yang bermanfaat dalam 

membantu perusahaan terkait merincikan hak, kewajiban serta peran tiap anggota 
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yang terlibat. Struktur organisasi merupakan suatu penyusunan akan kedudukan 

yang disertai dengan peran tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat 

agar dapat beroperasional dengan efektif. (Lunenburg, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi Hoop Rivier, sumber: Penulis (2019) 

 

Struktur organisasi juga berfungsi untuk menunjukkan keterikatan 

hubungan kerja antar tiap anggota. Begitu juga dengan hoop rivier, cafe ini juga 

mengandalkan struktur organisasi dalam mengatur kewajiban tiap pihak.  

Berikut ini adalah penguraian tanggung jawab dan peran masing-masing 

anggota mulai dari pemilik usaha hingga karyawan di hoop rivier : 

1. Pemilik usaha 

Sebagai seorang pemilik usaha, upaya dalam mengelola usaha dapat berupa 

melakukan pengawasan secara keseluruhan baik dalam hal kinerja karyawan 

ataupun lingkungan kerja, bertanggung jawab dan dapat menangani segala 

macam situasi saat kerja, mampu membuat keputusan yang tepat, menangani 

keuangan dengan baik serta material yang dibutuhkan organisasi. 

2. Kasir  

Bagian kasir adalah bagian yang bertanggung jawab dalam melayani konsumen 

saat berkunjung dan saat melakukan pembayaran, serta mampu menangani 

masuk dan keluarnya uang.  

3. Barista  

Barista adalah seseorang yang bertugas untuk membuat dan menyajikan kopi 

kepada konsumen. tentunya dalam menduduki bagian ini dibutuhkan orang 

yang profesional dan penuh pengalaman termasuk pengetahuan akan kopi.  

 

Pemilik 
Cafe 

Accounting  Marketing  Barista  Juru Masak 
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4. Pelayan  

Pelayan merupakan orang yang sangat dibutuhkan oleh tiap usaha terutama di 

bidang jasa makanan dan minuman, karena pelayan bertugas dalam menyambut 

serta melayani konsumen hingga suatu transaksi selesai dilakukan. Untuk 

sebuah cafe, pelayan bertugas dalam mencatat pesanan kemudian 

membawakan makanan ataupun minuman ke konsumen.  

5. Marketing  

Untuk mencapai suatu target pasar yang ditentukan agar mencapai laba 

semaksimal yang diharapkan pemilik maka perlu adanya bagian marketing 

yang berperan khusus dalam soal perencanaan  dan pengimplementasian 

sebuah strategi terutama promosi. Bagian ini juga bertugas dalam hal menjalin 

kerja sama apabila ada. 

6. Juru masak 

usaha pada bidang jasa makanan dan minuman tentu tidak lupa akan 

pentingnya seorang juru masak yang bertanggung jawab atas memberikan 

hidangan kepada konsumen. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Hoop rivier menawarkan makanan dan minuman yang bervariasi terutama 

untuk kopi, hoop rivier sendiri memiliki berbagai macam biji dan bubuk kopi 

yang mampu menghasilkan rasa yang bervarian. Cafe ini beroperasi di hari kerja 

seperti senin, selasa, kamis dan jumat kemudian di akhir pekan yaitu sabtu dan 

minggu beroperasi hingga pukul 23.00 WIB yang biasanya di hari kerja hanya 

sampai pukul 22.00 WIB dan khusus di hari rabu cafe tersebut diliburkan.  

Cafe tersebut telah mendaftarkan di aplikasi layanan gojek yang dapat 

ditemukan pada bagian go-food. Dengan kehadirannya di gojek, memudahkan 

para konsumen yang ingin memesan makanan ataupun minuman dari hoop rivier 

karena ada sistem delivery khususnya bagi konsumen yang lokasi nya jauh. Selain 

itu, untuk memajukan citra usaha ini, hoop rivier juga bersedia untuk diundang ke 

acara formal seperti acara pernikahan dimana saat itu hoop rivier menyediakan 

stand khusus menghidangkan kopi.  

Cafe ini tidak hanya menghidangkan kopi yang siap saji, tetapi juga 

menyediakan berbagai jenis bubuk kopi yang telah diolah dan siap dikonsumsi. 
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Jadi bagi peminat kopi juga bisa membeli bubuk kopi yang berkualitas dengan 

harga terjangkau di hoop rivier sendiri.  

3.4 Sistem yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Setelah informasi-informasi yang terkumpulkan selama pelaksanaan survei 

sebelumnya, peneliti telah mengetahui sistem yang telah diterapkan oleh hoop 

rivier sebelum adanya perencanaan dari peneliti. Sistem yang ada tidak memiliki 

pengaruh besar terhadap penjualan hoop rivier sendiri, yakni sistem promosi yang 

telah digunakan masih mulut ke mulut (word of mouth). 

Pelanggan yang mengunjungi cafe tersebut juga masih berasal dari teman dan 

keluarga pendiri cafe saja. Pemilik sendiri mengakui bahwa penerapan sistem ini 

saja tidak cukup untuk menjangkau secara luas apalagi letak lokasi yang kurang 

strategis, selain itu dari pihak hoop rivier juga kurang dalam soal menarik 

perhatian pada masyarakat setempat yang bisa dilakukan dengan pembagian 

brosur khususnya di area Universitas Putra Batam.  

Dari hoop rivier sendiri telah mencoba sistem promosi melalui sosial media 

berupa instagram tetapi kurang efektif dikarenakan kurang aktifnya akun dan 

tampilan kurang menarik yang menyebabkan pengikut akun berjumlah minim. 

Oleh karena itu, peneliti merencanakan strategi di bauran promosi berupa 

menghadirkan hoop rivier di aplikasi layanan grab, tidak hanya di aplikasi gojek 

saja. Kemudian pemasangan banner di pinggiran jalan yang bisa meningkatkan 

kesadaran masyarakat saat melewati wilayah ini serta segala informasi promo 

yang ditampilkan baik di dalam atau diluar toko dalam bentuk poster untuk 

memberikan notifikasi pada konsumen.  
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