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BAB III
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

3.1 Indentitas Perusahaan

Box Hill Cafe House & BBQ Seafood sudah ada sejak tahun 2008 hingga

saat ini. Rumah makan ini berlokasi di Komplek Wijaya Kusuma Blok H no.1,

Nagoya-Batam. Bergerak pada bisnis kuliner, pada pagi hari rumah makan ini

merupakan coffee house yang pada umumnya, dimana mereka menyediakan

berbagai macam sarapan dan juga makan siang dari vendor-vendor yang menyewa

stand di rumah makan mereka. Sedangkan pada malam hari, rumah makan ini

berjualan BBQ Seafood seperti seafood bakar dan masakan menu lainnya. Jumlah

pekerja yang dimiliki oleh rumah makan ini adalah 8 orang, yang terdiri dari 1

orang kasir, 2 orang koki, 1 asisten koki, 1 orang pembuat minuman dan 3 orang

pramusaji. Rumah makan Box Hill Cafe House & BBQ Seafood beroperasi setiap

hari dan buka pada jam 06.30 pagi hingga 11.00 malam.

3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan bagian ataupun posisi yang

ada pada suatu organisasi, dimana struktur ini mejelaskan bagaimana suatu

perkerjaan dibagi, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal. Sehingga

dapat menunjukan dengan jelas tanggung jawab dari setiap bagian atau posisi

dalam bidang kerja yang sudah diatur. Adapun struktur organisasi yang ada pada

Box Hill Cafe House & BBQ Seafood sebagai berikut:
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Gambar 1: Struktur Organisasi Box Hill Cafe House & BBQ Seafood, Sumber:

Box Hill Cafe House & BBQ Seafood (2018)

Berikut merupakan tanggung jawab atau tugas dari setiap bagian atau

posisi pada struktur organisasi yang ada diatas:

1. Kasir

Kasir pada rumah makan ini memiliki tugas seperti manajer rumah makan

yaitu membantu pemilik rumah makan untuk mengurus dan mengawasi

serta memberikan arahan kepada bawahanya. Selain itu, kasir juga memiliki

tugas lain yaitu mengatur keluar masuk uang dan membuat laporan

keuangan setiap bulannya.

2. Koki dan Asisten Koki

Koki bertanggung jawab atas persedian bahan baku makanan setiap harinya

dan kelancaran operasional keseharian seperti persiapan, memasak dan

penyajikan makanan sesuai dengan pesanan pelanggan. Asisten koki

bertugas untuk membantu koki menyediakan bahan baku setiap makanan

yang dimasak oleh koki sesuai dengan pesanan setiap pelanggan. Serta

bertugas atas kebersihan pada dapur yang ada pada rumah makan.

Koki & Asisten Koki Pembuat Minuman Pramusaji

Kasir
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3. Pembuat Minuman

Pembuat minuman bertanggung jawab atas pesanan minuman yang dipilih

oleh konsumen serta menjaga kebersihan dalam proses pembuatan.

4. Pramusaji

Pramusaji bertugas untuk menyajikan makanan yang sudah dimasak oleh

koki dan minuman yang sudah dibuat oleh bagian pembaut minuman. Serta

mencatat pesanan makanan dan minuman dari setiap meja pelanggan.

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan

Rumah makan Box Hill Cafe House & BBQ Seafood beroperasi setiap

hari mulai dari hari senin sampai hari minggu, hari besar dan tanggal merah

rumah makan Box Hill Cafe House & BBQ Seafood tidak tutup terkecuali ada

halangan dan jam operasional setiap hari mulai dari jam 06.30 pagi hingga jam

11.00 malam.

3.4 Sistem Yang Digunakan Perusahaan

Berdasarkan observasi penulis, sistem yang digunakan pada Box Hill

Cafe House & BBQ Seafood sangat sederhana. Setiap karyawan, masing-masing

telah mempunyai tugas dan tanggung jawabnya. Dimulai dari melayani dan

menawarkan menu makanan  dan minuman kepada pelanggan, memasak dan

menyediakan menu makanan dan minuman yang dipesan oleh pelanggan dan

proses pembayaran yang dilakukan oleh kasir. Pada sistem promosi, Box Hill Cafe

House & BBQ Seafood masih belum pernah melakukan strategi promosi yang

dapat meningkatkan penjualan rumah makan.
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