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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 
3.1 Identitas Perusahaan 

 Pinkupansa Cakery yang berdiri pertama kali pada tanggal 12 Desember 

2018 oleh Maitriyani. Usaha yang bergerak pada bidang restoran (cafe) bertempat 

diruko mall botania Batam Centre. Pinkupansa Cakery menjual aneka kue seperti 

kue ulang tahun, slice cake dan dessert. Jam operasional di pinkupansa cakery 

untuk setiap hari mulai dari 11 siang sampai 10 malam kecuali hari senin tutup. 

 Pinkupansa Cakery memperkerjakan dua orang karyawan. Salah satu 

karyawan yang dipekerjakan adalah membantu dalam proses pembuatan kue dan 

satu karyawan lain adalah sebagai kasir. Pada pencatatan mengenai transaksi 

pembelian bahan kue, penjualan, laporan keuangan dan membuat kue 

dilaksanakan oleh Matriyani. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

 Pada struktur organisasi UMKM di Pinkupansa Cakery yakni: 

 

Gambar 2  Struktur Organisasi Pinkupansa Cakery. Sumber: Data yang diolah 

(2019). 

Tugas serta kewajiban atas masing-masing karyawan Pinkupansa Cakery 

yaitu: 

1) Pemilik Usaha 

Pemilik usaha memiliki tanggung jawab  atas usaha Pinkupansa Cakery 

serta sebagai pengawas dan perencana aktivitas operasional usaha. 
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Mengurus seluruh keperluan bahan baku yang diperlukan dan membeli 

bahan baku. Melakukan proses pembuatan kue dan melakukan 

pengiklanan atau promosi di media sosial. Mencatat total pembelian bahan 

baku kue ke buku catatan dan penjualan. 

2) Kasir 

Kasir bertanggung jawab sebagai penerima sejumlah uang atas penjualan 

tunai. Selain itu kasir juga bertugas sebagai pelayan yang melayani 

pelanggan dan juga menerima masukan serta saran. 

3) Karyawan 

Karyawan memiliki tanggung jawab sebagai membantu pemilik usaha 

dalam proses pembuatan kue dan juga bertugas sebagai pelayan yang 

melayani pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Perusahaan 

 Pinkupansa Cakery adalah UMKM yang bergerak dibidang kuliner yang 

menyediakan berbagai jenis cake dan dessert. Aktivitas usaha pinkupansa sehari-

hari yang dilakukan mulai pukul 11 siang sampai 10 malam setiap hari kecuali 

hari senin tutup. Kegiatan usaha Pinkupansa Cakery sehari - hari sebagai berikut: 

1) Pembelian 

Proses pembelian dilakukan oleh Pinkupansa Cakery merupakan 

pembelian secara tunai. Seluruh transaksi pembelian untuk kebutuhan 

persediaan bahan baku dilakukan oleh Maitriyani. Sebelum membeli 

bahan baku, pemilik akan memeriksa persediaan yang tersisa dan mencatat 

bahan apa saja yang harus dibeli. Setelah membeli bahan baku, nota - nota 

pembelian atau pengeluaran akan dikumpulkan dan digabungkan menjadi 

satu kemudian direkap ke Microsoft Office Excel. 

2) Penjualan 

Proses penjualan pada Pinkupansa Cakery merupakan penjualan secara 

tunai. Pelanggan akan datang ke Pinkupansa Cakery, kemudian akan 

dilayani oleh karyawan yang akan memberikan menu kepada pelanggan. 

Setelah itu, karyawan akan mencatat terlebih dahulu apa saja yang dipesan 

oleh pelanggan. Karyawan akan melakukan penginputan transaksi 
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penjualan ke mesin kasir. Untuk pemesanan kue dapat juga secara online 

melalui instagram Pinkupansa Cakery. Pemesanan secara online akan 

diterima oleh Pemilik, pemegang akun instagram Pinkupansa Cakery, 

kemudian akan dicatat sebagai purchase order (PO). 

3) Pembuatan kue 

Proses pembuatan kue akan dilakukan oleh Pemilik serta akan dibantu 

oleh Karyawan. Pembuatan kue akan dilakukan jika persediaan di Cakery 

sudah habis dan apabila ada pesanan dari pelanggan. Pemesanan dilakukan 

dua hari sebelum hari pengambilan kue. 

 

3.4 Sistem Perusahaan 

 Sistem yang digunakan sebelumnya oleh pinkupansa cakery adalah hanya 

menggunakan pencatatan pada microsoft excel untuk mencatat seluruh jumlah 

penjualan saja setiap hari. Untuk setiap transaksi penjualan diinput oleh bagian 

kasir di mesin kasir. Pemilik mencocokkan catatan penjualan dengan pencatatan 

dari kasir. Agar dapat mengetahui laba rugi usaha hanya berdasarkan dengan 

penjumlahan seluruh penerimaan kas dari transaksi penjualan tunai yang masuk 

setiap hari dikurangkan dengan pengeluaran kas atas beban operasional dan bahan 

baku. 

 

Gambar 3 Sistem Perusahaan, sumber: data yang diolah, 2019 
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