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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 

3.1  Identitas Perusahaan 

Fusion 5 Café & Resto merupakan sebuah restoran yang berdiri pada 

tanggal 21 Januari 2017 dan bergerak dalam bidang kuliner. Restoran ini didirikan 

oleh Bapak Ruddy. Pada awal sebelum berdirinya restoran ini, Bapak Ruddy 

membuka usaha di bidang tekstil. Namun seiring dengan perkembangan zaman, 

Bapak Ruddy melihat adanya peluang dalam usaha kuliner sehingga dengan latar 

belakang ini, berdirilah Fusion 5 Café and Resto. Restoran ini berlokasi di Ruko 

Palm Spring Batam Centre, Batam. 

Visi dari Fusion 5 Café & Resto adalah untuk menjadi sebuah restoran yang 

dikenang oleh para pengunjung dengan menyajikan produk yang berkualitas, 

kreatif dan inovatif. 

Misi dari Fusion 5 Café & Resto adalah untuk selalu memberikan pelayanan 

dan kepuasan terbaik kepada para pengunjung dengan menyajikan makanan dan 

minuman yang berkualitas dengan harga yang bersahabat serta melakukan 

pengembangan inovasi guna untuk mempertahankan kelangsungan restoran. 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi perusahaan adalah sebuah badan yang menjelaskan 

bagian-bagian yang menyusun perusahaan dimana setiap peran yang berada pada 

ruang lingkup perusahaan tersebut memiliki tugas dan peran masing-masing. 

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat penting karena komponen dalam 

organisasi tersebut harus berfungsi secara optimal  
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sehingga roda perusahaan dapat bergerak secara efektif dan dapat mempertahankan 

kelangsungan perusahaan tersebut. Salah satu elemen yang bernilai penting dalam 

sistem manajemen perusahaan adalah kepemimpinan (leadership) karena hal inilah 

yang diperlukan oleh perusahaan untuk meningkatkan daya saing perusahaan secara 

berkelanjutan. Untuk menentukan kinerja kerja yang baik, perusahaan membuat 

standar pekerjaan yang telah diputuskan bersama (Hamim & Hamid, 2017). 

Berikut adalah struktur organisasi Fusion 5 Café & Resto yang dapat dilihat pada 

Gambar 1. 

 

Gambar 1: Struktur Organisasi Restoran Fusion 5 Café & Resto 

Setiap individu dalam sebuah struktur organisasi memiliki tugas dan 

peranan masing-masing. Berikut adalah fungsi dan peranan dari masing-masing 

individu yang mengambil peran dalam membangun fungsi dan kinerja perusahaan 

agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan: 

1. Direktur 

Direktur selain berperan sebagai kepala pimpinan perusahaan, beliau 

berperan dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan 
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kepada individu lain serta mengambil keputusan untuk kemajuan restoran 

Fusion 5. 

1. Manager 

Tugas dan tanggung jawab dari seorang manager adalah untuk menjamin 

keberhasilan dan tercapainya rencana perusahaan sesuai dengan yang telah 

ditentukan oleh direktur perusahaan. 

2. Supervisor 

Seorang supervisor bertanggung jawab atas hasil kerja staff dalam 

perusahaan sekaligus berperang sebagai penghubung antara staff dan 

manager. 

3. Purchasing  

Seorang purchasing bertanggung jawab atas pemesanan keperluan 

perusahaan yang berkaitan dengan bisnis kerja.  

4. Kasir 

Seorang kasir bertanggung jawab untuk menjalankan proses penjualan dan 

pembayaran dalam perusahaan. 

5. Koki 

Seorang koki bertanggung jawab untuk menjaga kualitas bahan baku dan 

menu yang akan dijual di perusahaan serta melakukan invoasi terhadap 

menu-menu yang sudah ada. 

6. Waitress  

Seorang waitress bertanggung jawab untuk menyajikan pesanan tamu sesuai 

dengan ketentuan untuk memperoleh kepuasaan tamu secara maksimal. 
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3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Fusion 5 Café & Resto mulai beroperasi dari pukul 11.00 WIB s.d pukul 

23.00 WIB setiap harinya. Aktivitas kegiatan operasional dimulai pada saat waiter 

atau waitress menerima pesanan dari para pengunjung. Kemudian waiter atau 

waitress akan melanjutkan pesanan yang diterima ke dapur kemudian koki akan 

menyiapkan hidangan tersebut. Kasir akan mencatat orderan dan menghitung total 

yang harus dibayar oleh para pengunjung nantinya. Kasir akan membuat jurnal 

penutupan setiap harinya yang nantinya akan dikirimkan kepada divisi Purchasing. 

3.4  Sistem Yang Digunakan Perusahaan 

Pada saat ini, Fusion 5 Café & Resto hanya melakukan pemasaran produk 

dengan cara mem-posting foto-foto produk melalui sosial media berupa Instagram.  

3.5  Sistem Yang Akan Dirancang 

Foto-foto yang ditampilkan di sosial media masih kurang dapat menarik 

perhatian masyarakat sehingga penulis berharap melalui video company profile ini, 

masalah tersebut dapat teratasi dan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada 

para pengunjung megenai produk-produk yang disediakan oleh Fusion 5 Café & 

Resto dengan lebih baik. 
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