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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1 Identitas Perusahaan 

 Bapak Setya Budi pemilik rumah makan yang beroperasi selama lebih 

kurang 7 tahun. Rumah makan yang dimiliki oleh Setya Budi berdomisili di Kota 

Batam tepatnya berdomisili di Ruko Royal Sincom C No. 6, Batam Center. Rumah 

Makan milik Bapak Setya Budi akrab dipanggil dengan Rumah Makan Soto 

Betawi. Rumah makan ini memiliki waktu operasional  dari hari Senin-Sabtu pukul 

10.00 WIB-21.00 WIB. Rumah makan ini mempekerjakan 2 orang karyawan yang 

membantu dalam operasional usaha.  

 Perkembangan usaha makanan di Batam sangat berkembang pesat yang 

menjadikan persaingan dibidang ini semakin ketat. Rumah Makan Soto Betawi 

milik Bapak Setya Budi ini tetap berusaha mendapatkan kepuasaan dari pelanggan 

dengan integritas rumah makan yang ada dalam bersaing dilapangan, tekad yang 

ada inilah menjadikan Rumah Makan Soto Betawi tetap kokoh dan optimis. Namun 

Rumah Makan Soto Betawi mengalami kendala pada pencatatan laporan keuangan 

yang masih manual. Dengan adanya proyek ini, sistem pencatatan akuntansi 

diperbaiki untuk pembuatan laporan keuangan rumah makan yang detail dan jelas 

sehingga mampu digunakan oleh penguna atau pemilik rumah makan.  

 

3.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 Struktur ini biasanya digambarkan dengan struktur yang menghubungkan 

divisi dengan divisi lainnya. Gambar 1 memperlihatkan susunan organisasi yang 

dipraktekan pada rumah makan dimana pengusaha bertanggung jawab disetiap 
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aspek kegiatan lapangan seperti pembelian, penjualan. Disamping itu, setiap hari 

pemilik selaku pengelola juga melakukan pencatatan transaksi operasional. 

Tanggung jawab karyawan membantu dioperasional layanan.  

 

 

 

 

Gambar 1 Struktur organisasi, sumber: Data diolah, 2016. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Waktu operasional Rumah Makan Soto Betawi dari hari Senin-Sabtu dari 

pukul 10.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Aktivitas rutin setiap hari senin sampai 

dengan sabtu adalah bagian kasir akan melayani pelanggan, mendata pesanan 

makanan dan minuman beserta dengan harganya yang dilengkapi dengan nota 

pembayaran sebagai bukti transaksi pembayaran terhadap pelanggan dari rumah 

makan.  

 

 

PEMILIK 

PENGELOLA 

Stefanny Maria Fransiska Barahama, Perancangan dan Penyusunan Sistem Akuntansi pada Rumah Makan 
Soto Betawi Ny. Mariawaty.2019. 
UIB Repository©2019




