
 

BAB III 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

3.1 Identitas Perusahaan 

La Vintage merupakan sebuah restoran yang berlokasi di Universitas 

Internasional Batam, beralamat di Sei Ladi, Jl. Gajah Mada, Baloi Permai, 

Kecamatan Sekupang. Restoran La Vintage melakukan kegiatan operasionalnya 

pada setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB hingga selesai dengan target pasar berupa 

mahasiswa-mahasiswi yang sedang melaksanakan aktivitas perkuliahannya di 

Universitas Internasional Batam. Restoran tersebut juga dijadikan sebagai lab 

praktik bagi mahasiswa program studi pariwisata dalam kegiatan perkuliahannya. 

 

3.2 Struktur Organisasi 

Restoran La Vintage menerapkan struktur organisasi yang cukup 

sederhana. Secara umum, Restoran La Vintage berada dibawah naungan Program 

Studi Pariwisata Universitas Internasional Batam dan menunjuk salah seorang 

dosen sebagai pengurus kegiatan operasional La Vintage. Kemudian mahasiswa 

yang mendapat giliran bertugas bertanggungjawab atas kegiatan operasional pada 

saat itu. 

Gambar 1 Struktur Organisasi, sumber: Data perusahaan diolah, 2020. 

 

3.3 Kegiatan Operasional Perusahaan 

Kegiatan yang dilakukan perusahaan berupa mengolah bahan makanan 

menjadi makanan siap saji dan kemudian menyajikannya kepada pelanggan. 

Setiap transaksi yang dilakukan bersifat tunai, penerimaan kas terjadi ketika

Khelvin Rudianto. Perancangan Sistem Akuntansi dan Pengendalian Internal pada Restoran La Vintage. 
UIB Repository©2020



13 

  Universitas Internasional Batam 

 menerima pembayaran atas penjualan. Biaya-biaya yang terjadi berupa 

pembelian bahan makanan, biaya iklan, biaya sewa, dan biaya operasional lainnya.  

Transaksi penjualan pada restoran La Vintage dimulai ketika pelanggan 

melakukan pemesanan. Pesanan diteruskan pada bagian food & beverages yang 

kemudian menyiapkan makanan atau pun minuman sesuai dengan pesanan. 

Pelanggan kemudian melakukan pembayaran atas pesanan yang dilakukan. Selain 

itu, La Vintage juga melakukan penawaran secara door to door yaitu dengan 

mengunjungi kelas-kelas untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Produk yang 

ditawarkan Restoran La Vintage sangatlah beragam yang terdiri dari berbagai 

produk pastry, cake, roti, dan western food lainnya yang disesuaikan dengan tema 

yang diusung. 

 

3.4 Sistem Yang Digunakan Oleh Perusahaan 

Restoran La Vintage menggunakan sistem akuntansi yang tergolong 

sederhana. Setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan pencatatan secara 

manual pada sebuah buku dan kemudian direkap pada aplikasi Microsoft Excel 

dengan menggunakan rumus-rumus yang cukup simple. Transaksi dicatat dengan 

menggunakan sistem cash basis dimana pencatatan dilakukan apabila terdapat 

penerimaan maupun pengeluaran kas. La Vintage juga belum memiliki laporan 

atas aset yang digunakan sehingga cukup sulit untuk menaksir nilai aset dalam 

laporan posisi keuangan. 
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