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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 

3.1 Identitas Perusahaan  

Smith Patisserie adalah usaha yang berjalan pada bidang food and beverage. 

Smith Patisserie merupakan sebuah toko kue-kue artisan atau biasa lebih dikenal 

dengan French Patisserie. Hingga saat ini, Smith Patisserie telah memiliki 3 

outlet dengan total karyawan 4 orang disetiap outletnya. Smith Patisserie 

beroperasi setiap hari dari pukul 09.30 WIB s/d pukul 22.00 WIB. Usaha yang 

didirikan pada bulan Juni 2016 oleh Bapak Patrick memiliki omset sebesar 

Rp36.000.000 – Ro39.000.000 perbulan untuk setiap outletnya. 

 

3.2 Struktur Organisasi  

Struktur Organisasi perusahaan Smith Patisserie sebagai berikut:  

 

 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Smith Patisserie, Sumber: Smith Patisserie (2019) 

Job Description yang dijalankan setiap jabatan diperusahaan sebagai 

berikut:  

1. Pemilik, bertugas koordinasi serta memimpin berjalannya usaha 

dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan yang memiliki 

sangkutan dengan akvitas usaha dalam bidang food and beverage 

kemudian tetap memantau dan kontrol kinerja karyawan. 

 

Pemilik 

Karyawan Karyawan 
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2. Karyawan, melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan serta 

membantu dalam menjalankan usaha agar dapat saling mengejar 

penjualan demi tercapainya target perusahaan. Kemudian melayani 

pelanggan dan menawarkan produk kepada pelanggan yang dating 

serta menjaga kebersihan dan kerapian outlet agar dapat menarik 

perhatian calon pelanggan. 

 

3.3 Aktivitas Kegiatan Operasional Perusahaan  

Smith Patisserie merupakan usaha food and beverage dan dikhususkan pada 

bagian pastry. Outlet mulai jam operasional pada 09.30 WIB hingga 22.00 WIB. 

Aktivitas yang dilaksanakan di Outlet Smith Patisserie sebagai berikut :  

1. Penerimaan calon konsumen yang dilakukan karyawan 

2. Konsumen memilih makanan dan minuman langsung di depan 

showcase bagi yang ingin melakukan pemesawan dibawa pulang atau 

karyawan menghampiri konsumen ke meja untuk menerima orderan 

3. Karyawan menyiapkan orderan konsumen 

4. Karyawan membuatkan bill transaksi yang harus dibayar oleh 

konsumen bagi konsumen yang melakukan pemesanan dibawa pulang, 

atau karyawan mengantarkan pesanan ke meja konsumen apabila 

makan ditempat 

5. Konsumen melakukan pembayaran bagi konsumen yang melakukan 

pemesanan dibawa pulang, atau karyawan membuatkan bill transaksi 

yang harus dibayar oleh konsumen bagi konsumen yang melakukan 

pemesanan makan ditempat 

6. Konsumen membawa menyelesaikan transaksi  

 

3.4 Strategi yang Digunakan oleh Perusahaan 

Smith Patisserie belum mengeksplor secara maksimal sistem promosi untuk 

memperkenalkan produknya kepada khalayak ramai. Sistem yang digunakan oleh 

Smith Patisserie yaitu hanya mengandalkan pembagian flyer secara acak kepada 

pengunjung mall dan melakukan endorse namun tidak rutin dan berkala. Sehingga 

tentu akan menjadi kurang maksimal. 
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