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BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 
 

3.1  Identitas Perusahaan 

Dessert Talk merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner. 

Dessert Talk berlokasi di dua tempat yaitu Octag8n 1 dan Octag8n 2 yang sama-

sama berada di Plaza Avava Lantai 1, Nagoya-Jodoh, Batam. Selain memiliki dua 

stand tersendiri, Dessert Talk juga menyediakan pembelian secara putus oleh outlet 

kuliner lain yang ingin membeli atau membutuhkan bahan Dessert Talk. Dessert 

Talk telah berdiri kurang lebih empat tahun yaitu dari 22 Juni 2016. Dessert Talk 

merupakan franchise dari negara Taiwan dimana merupakan negara asli pertama 

yang menciptakan bubble. Dessert Talk yang dimiliki oleh Lisa selaku pemilik 

usaha ini menyediakan berbagai jenis makanan ringan seperti tela-tela, kentang 

goreng, sosis goreng dan juga minuman yang cukup bervariasi seperti bubble tea, 

es parut, es buah, thai tea, dan lain sebagainya. Dessert Talk beroperasi dari jam 10 

pagi sampai jam 10 malam. Sistem pemberian upah yang diterapkan adalah sistem 

pemberian upah bulanan. 

 

3.2  Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur Organisasi adalah sebuah gambaran terhadap sebuah usaha dimana 

terdiri atas beberapa orang dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang berbeda. 

Struktur Organisasi yang terdapat di Dessert Talk terdiri atas tiga orang yaitu 

pemilik usaha dengan dua karyawan yang menjaga di stand Octag8n 1 dan Octag8n 

2. Untuk aktivitas harian yang terjadi di Dessert Talk akan dilakukan oleh karyawan 

yaitu sebagai kasir, penjaga toko serta memproses orderan dari pelanggan. Untuk 
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pengeluaran harian seperi pembelian bahan pokok, pencatatan omset harian dan 

pengeluaran harian akan dilakukan oleh pemilik usaha sendiri. 

 

3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan 

Aktivitas operasional Dessert Talk terdiri atas pembelian bahan pokok, 

penjualan , penerimaan dan pengeluaran kas. Aktivitas pembelian dilakukan setiap 

hari dimana pemilik toko akan membeli dan menyediakan bahan pokok yang segar 

dan lengkap sesuai dengan menu yang tertera. Setelah itu, karyawan akan membuka 

stand dan memulai penjualan serta memproses pesanan dari pelanggan. Aktivitas 

penerimaan kas akan diterima jika terjadi penjualan sedangkan aktivitas 

pengeluaran akan dilakukan jika adanya kekurangan bahan pokok ketika transaksi 

jual-beli sedang berlangsung serta adanya biaya-biaya yang perlu dibayar. 

 

3.4  Sistem yang digunakan oleh Perusahaan 

Dessert Talk menggunakan sistem pencatatan manual dimana pemilik toko 

akan melakukan pencatatan pada buku yaitu berupa transaksi harian yang dilakukan. 

Semua omset dan biaya akan dicatat ke dalam buku tersebut sehingga hanya dapat 

dilihat keuntungan atau kerugian bersifat harian saja. Sistem pencatatan manual 

tersebut menyebabkan pemilik tidak dapat mengetahui keuntungan ataupun 

kerugian yang dimiliki. Sehingga, dalam proses pengambilan keputusan, pemilik 

toko tidak dapat mengambil keputusan yang paling tepat karena kurangnya 

informasi keuangan yang tersedia. 
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