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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1    Identitas Perusahaan 

Nyantai Coffee Shop merupakan satu usaha yang bergerak dibidang 

penjualan minuman dan tempat penyewaan stand makanan. Nyantai Coffee Shop 

telah berdiri selama 2 tahun sejak 2017 di Ruko Niaga Mas Blok A No 5-7, Batam 

Centre. Lokasi yang strategis menjadi kedai kopi ini selalu ramai dan nyaman untuk 

disinggah oleh kosumen-konsumen. Untuk menu makanan yang dijual beraneka 

ragam tergantung pada penyewa stand yang memproduksi makanan. Sedangkan 

untuk minuman diproduksi sendiri mulai dari kopi, teh, milo, susu, dan aneka 

minuman es lainnya.  

 

3.2    Struktur Organisasi Perusahaan 

Untuk susunan organisasi Nyantai Coffee Shop bisa digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1 Struktur Organisasi, sumber: Data yang diolah, 2019. 
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Berikut adalah rangkuman tugas serta tanggung jawab dari masing-masing 

bagian: 

1. Pemilik Usaha 

a. Bertanggung jawab untuk keseluruhan usaha. 

b. Mengawasi kinerja manajer operasional. 

 

2. Manajer Operasional 

a. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional usaha kedai kopi. 

b. Memantau, membina, dan mengatur kegiatan yang dilaksanakan oleh 

karyawan. 

 

3. Koki 

a. Membuat minuman sesuai yang dibuat oleh pramusaji dalam orderan. 

b. Memantau jumlah persediaan bahan baku yang digunakan. 

 

4. Pramusaji 

a. Mencatat dan menerima pesaman dari tamu. 

b. Mengantar makan dan minuman sesuai dengan pesanan. 

c. Menghitung dan menerima uang dari oembayara tamu atas orderan. 

d. Membersihkan ruangan, meja, serta peralatan yang kotor. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Nyantai Coffee Shop beroperasi mulai dari pukul 06.30 WIB sampai 

dengan pukul 23.00 WIB setiap hari. Kegiatan operasional dimulai dari karyawan-
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karyawan yang mempersiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan dan bersih-

bersih tempat makan. Setelah itu, pramusaji akan menyambut tamu-tamu yang 

datang dengan ramah. Mulai dari mempersilakan duduk hingga menunjukkan menu 

makanan dan minuman untuk ditawarkan. Setelah mencatat pesanan dalam buku 

catatan pramusaji akan mengulangi menu yang dipesan oleh tamu agar tidak terjadi 

kessalahan orderan. 

Pramusaji akan meneruskan pesanan yang dicatat ke tempat yang 

bersangkutan. Untuk makanan akan diteruskan ke penyewa stand untuk dibuat 

makanannya, sedangkan minuman akan diteruskan ke bagian koki. Setelah 

makanan telah disajikan kepada tamu dan selesai, maka tamu akan melakukan 

pembayaran ke bagian kasir yang dipegang oleh pramusaji juga. Setelah menerima 

pembayaran dari tamu, pramusaji pun tidak lupa untuk berterima kasih. Pada akhir 

hari pramusaji akan melakukan rekapitulasi harian dari nota penjualan dengan uang 

fisiknya. Setelah itu, laporan harian baru akan dilaporkan ke manajer operasional 

perusahaan.  

 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Perusahaan 

Nyantai Coffee Shop masih memakai sistem yang kurang efisien dan 

efektif. Perhitungan laba rugi tidak dapat dilakukan dengan jelas, hal ini 

dikarenakan sistem yang digunakan menggunakan cash basis. Maka diperlukan 

penyesuaian sistem untuk hasil yang dapat meningkatkan keandalan dalam 

pengambilan keputusan.  
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