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BAB III 
GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Usaha 

D’Taste – Mr. Steak didirikan oleh Syofian selaku pemilik usaha sejak 

tanggal 1 Oktober 2017 yang beralamat di Ruko Palm Spring Blok B3 No. 12B, 

Batam. D’Taste – Mr. Steak adalah sebuah usaha yang beroperasi di bidang 

kuliner dengan menu utamanya adalah steak. D’Taste – Mr. Steak tidak hanya 

menawarkan makanan Western namun juga menawarkan menu makanan 

Indonesia. Maka dari itu, variasi makanan yang disediakan pada D’Taste – Mr. 

Steak cocok untuk setiap orang yaitu anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. 

Sampai saat ini, usaha pada toko D’Taste – Mr. Steak tetap semakin berkembang 

sampai membuka cabang di daerah Komplek Batama Blok C No. 5, Nagoya, 

Batam.  

 

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi usaha merupakan suatu kerangka atau susunan yang 

menggambarkan kaitan antara internal serta posisinya dalam sebuah usaha yang 

memiliki kewajiban yang bertentangan sesuai dengan jabatan dan posisi masing-

masing. Namun meskipun tugas dan tanggung jawab berbeda-beda, semua tugas 

yang dilakukan dengan tujuan yang sama. Struktur organisasi yang dimiliki oleh 

D’Taste – Mr. Steak terdiri dari pemilik usaha, dan total karyawan 7 orang yang 

membantu kegiatan operasional D’Taste – Mr. Steak yang berposisi sebagai 

pelayan dan koki. Berikut di bawah ini adalah struktur organisasi D’Taste – Mr. 

Steak: 
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Gambar 3.2.1 Struktur Organisasi D’Taste – Mr. Steak 

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab posisi masing – masing sesuai 

dengan struktur organisasi: 

1.  Pemilik Usaha 

a. Mengelola usaha dan mengatur jalannya usaha. 

b. Mengawasi pekerjaan karyawan: pelayan dan koki. 

c. Mengecek laporan keuangan tentang hasil dari usahanya. 

d. Membuat inovasi baru untuk kemajuan usaha. 

e. Membuat perencanaan masa depan usaha. 

2.  Pelayan 

a. Melayani pelanggan dengan mencatat dan menyediakan menu yang 

dipesan oleh pelanggan. 

b. Membersihkan meja dan makanan yang kotor. 

c. Menerima pembayaran dari pelanggan. 

d. Mencatat pengeluaran dan pemasukan oleh kegiatan operasional usaha. 

3.  Koki 

a. Membeli bahan baku ke pasar. 

b. Menghidangkan menu pesanan yang sudah dipilih oleh konsumen. 

 

 

Pemilik Usaha 

Pelayan Koki 
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3.3  Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Kegiatan operasional usaha diawali dengan membeli bahan baku dari 

supplier dan pasar. Setelah itu, bahan baku akan disimpan ke tempat yang telah 

disediakan. Saat pelanggan datang untuk memesan makanan dan minuman yang 

tertera pada menu kepada pelayan, koki akan memasak dan menyediakan 

makanan yang sesuai dengan pesanan. Setelah pesanan siap untuk disajikan, maka 

selanjutnya pelayan akan mengantarkan menu hidangan kepada pelanggan. 

Sesudah pelanggan siap menyantap hidangannya maka selanjutnya ia akan 

meminta bill dan kemudian membayar pesanannya kepada pelayan yang juga 

bertugas sebagai kasir. 

 

3.4  Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

D’Taste – Mr. Steak tidak memiliki sistem untuk pencatatan transaksi dalam 

kegiatan usahanya. Semua pencatatan dilakukan secara manual seperti 

pengeluaran dan pemasukan  dan kemudian ditotal dengan menggunakan 

kalkulator untuk mengetahui penjualan perhari sampai penjualan perbulan serta 

untuk total pembelian. Proses tersebut sangat tidak efektif dan efisien dan untuk 

mengecek dibutuhkan banyak waktu dan dapat menyebabkan ketidaktepatan hasil 

kalkulasi dalam setiap periode. 
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