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BAB III 

GAMBARAN UMUM USAHA 

 

3.1 Identitas Usaha 

Edwin pempek merupakan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) 

yang bergerak dalam bidang jasa dagang menjual makanan berat yaitu pempek asli 

dari ikan tenggiri. Edwin pempek didirikan oleh Bapak Budi Alexander ditahun 

2014 berdomisili di Jalan Golden Land, Batam Center, Batam.  

Edwin pempek dibuka setiap hari yakni hari Senin hingga hari Minggu 

serta beroperasional pada pukul 17:00 WIB hingga pukul 23:00 WIB. Adapun 

kegiatan usaha dari Edwin Pempek selain menjual pempek di kedai, pemilik juga 

menerima pesanan pempek untuk acara-acara besar.  

3.2 Struktur Organisasi Usaha 

Struktur organisasi ditiap usaha menunjukkan ikatan tiap kedudukan, 

kewajiban serta membedakan tanggung jawab masing-masing posisi benar. 

Pembagian struktur pada Edwin Pempek sangat sederhana yang terdiri dari pemilik 

dan karyawan. Berikut struktur organisasi Edwin Pempek: 

1. Pemilik 

Pemilik usaha merupakan peran penting dalam hal pengambilan keputusan 

dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional usaha. Adapun 

tugas  bagi pemilik usaha yaitu, memantau, mengontrol serta membuat 

rencana untuk perkembangan bisnis.  

2. Karyawan 

Karyawan dalam usaha bisnis ditugaskan untuk dapat melayani setiap 

pembeli dengan baik dan profesional serta bertanggung jawab dalam 

menyiapkan pesanan pembeli, membantu pemilik mencatat pembelian 

setiap hari. 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Usaha 

Aktivitas Edwin pempek dimulai dari pembelian pempek dari pemasok 

kemudian dijual ke konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Sistem penjualan 

pempek dilakukan secara langsung makan ditempat maupun pesanan sesuai 

permintaan konsumen dengan pembayaran secara tunai. Setiap adanya transaksi 

pembelian dan penjualan, pemilik selalu mencatat dengan manual dibuku transaksi. 
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Untuk mengetahui laba atau ruginya usaha Edwin Pempek ini, pemilik 

menggunakan metode manual dengan cara menghitung berapa banyak pempek 

yang telah terjual perhari kemudian dijumlahkan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan, maka pemilik mendapatakan informasi laporan laba rugi tidak akurat 

dikarenakan pencatatan manual. 

3.4 Sistem yang Digunakan oleh Usaha 

Penginputan informasi/transaksi telah dibuat oleh Edwin Pempek 

mengenakan sitem manual sehingga informasi laporan keuangan yang didapatkan 

tidak akurat. Pencatatan penjualan hanya mencatat pada saat penjualan makan di 

tempat dan tidak mencatat pada penjualan yang melewati pemesanan khusus. 

Pemilik menggunakan metode manual dengan cara menghitung berapa banyak 

pempek yang telah terjual perhari kemudian dijumlahkan dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan.  
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