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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Sejarah Singkat Rumah Makan Ampera Lintau 

Rumah Makan Ampera Lintau adalah salah satu rumah makan yang 

berada di Siak Sri Indrapura, yang berlokasi di jalan Hang tuah. Rumah 

Makan Ampera Lintau didirikan oleh ibu Nelly Desmita atau sering dipanggil 

Uni Lintau, ibu Nelly mendirikan usaha rumah makannya bersama 

keluarganya. Pada awalnya ibu Nelly hanya membuka usaha kecil-kecilan 

yaitu warung sarapan pagi yang menjual sarapan seperti lontong pecal, 

lontong sayur, soto dan lainnya. Usaha Rumah Makan Ampera Lintau 

berawal dari dapatnya pesanan dari kantor lurah untuk dibuatkan nasi kotak 

sebanyak 100 kotak, kemudian ibu Nelly membuka warung yang tadinya 

hanya menjual sarapan ditambah lagi dengan menjual nasi. Lama kelamaan 

penjualannya makin meningkat dan banyak orang yang berminat untuk 

membeli dan menjadi pelanggan, sehingga ibu Nelly membuka rumah makan 

yang diberi nama Rumah Makan Ampera Lintau.  

Ibu Nelly merupakan salah seorang yang berhasil melihat dan 

memanfaatkan peluang usaha yang ada di Siak Sri Indrapura, Riau. Hal ini 

dibuktikan dengan keberhasilannya mengolah salah satu hasil ternak yaitu itik 

atau bebek.  Itik atau bebek tersebut dioalahnya menjadi kuliner tradisioanal 

minangkabau yaitu itiak lado ijau. Jika didaerah asalnya kuliner itiak lado 

hijau dijual cukup mahal, namun didaerah rantau, seperti kabupaten Siak, 
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Riau harganya cukup tejangkau dan Rumah Makan Ampera Lintau yang 

berada dijantung kota Siak Sri Indrapura selalu menyediakan menu ini dan 

banyak digemari dan mampu diterima oleh masyarakat Siak Sri Indrapura. 

Usaha kuliner Rumah Makan Ampera Lintau didirikan pada tahun 

2012 meskipun usianya masih belia namun usaha rumah makan ini dapat 

bersaing dengan rumah makan lainnya yang berada di Siak Sri Indrapura 

dengan menu andalan utama nya yaitu bebek atau itik lado ijau. Salah satu 

menu favoritnya yang sering dipesan dan digemari pelanggannya yaitu itiak 

lado ijau, namun ada juga pilihan menu lainnya seperti ikan bakar, ayam 

gulai, ayam sambal, dendeng batokok, rendang, gulai babat dan lain 

sebagainya. 

4.2 Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan usaha setiap perusahaan tidak dapat bekerja 

dengan perorangan akan tetapi diperlukan sebuah organisasi perusahaan agar 

semua pihak termasuk karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugasnya, 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan maka dalam suatu organisasi atau perusahaan perlu diadakan 

pemabagian kerja yang tersusun dalam struktur organisasi. Hal ini dimaksud 

agar masing- masing individu dapat lebih jelas dalam menjalankan tugasnya, 

sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan tugas.  

Adapun struktur organisasi Rumah Makan Ampera Lintau adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rumah Makan Ampera Lintau 

Struktur Organisasi Rumah Makan Ampera Lintau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Job description dari tiap bagian dalam struktur organisasi tersebuta adalah 

sebagai berikut: 

1. Restaurant Owner  

Restaurant Owner adalah orang yang mempunyai industri rumah makan 

tersebut yang menjadi pemegang kekuasaan terbesar atas segala 

keputusan dan kebijakan rumah makan.  

2. Restaurant Manajer 

Restaurant Manajer bertugas untuk mengkoordinasi segala aktivitas 

yang dijalankan masing- masing bagian berdasarkan kebijakan yang 

telah ditetapkan serta bertanggung jawab penuh atas maju mundurnya 

perusahaan dan memberikan perintah langsung kepada bawahannya. 

 

Restaurant Owner 

Restaurant Manajer 

Chef Paintry Chief back up Cashier Dinning staff 

Cook Staff 
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3. Chef 

Chef  bertugas mengepalai bagian dapur, bertanggung jawab atas segala 

kegiatan yang berhubungan dengan dapur, seperti memasak dengan 

selalu menjaga cita rasa, memberikan informasi terhadap campuran 

bahan-bahan serta banyaknya bahan baku yang dibutuhkan, mengadakan 

pengawasan terhadap bahan-bahan yang tersedia didapur. Chef dibantu 

oleh cook staff. 

4. Cook Staaf 

Cook Staaf  bertugas membantu chef dibagian dapur terhadap segala 

kegiatan yang berhubungan dengan dapur. 

5. Paintry 

Paintry bertugas untuk membuat minuman yang dipesan oleh 

konsumen. 

6. Chief back up 

Chief back up memiliki tugas melayani konsumen yang memesan 

makanan dan minuman serta menghidangkan pesanan tersebut. Dalam 

bertugas chief back up dibantu oleh dinning staff dalam menyelesaikan 

tugasnnya. 

7. Cashier 

Cashier mempunyai tugas melaksankan pencatatan sederhana atas 

administrasi perusahaan serta melakukan perhitungan pembelian yang 

dilakukan oleh konsumen. 

 



47 
 

8. Dinning staff 

Dinning staff bertugas menyiapkan segala fasilitas makanan konsumen 

seperti membersihka meja makan, menyiapkan cuci tangan, termasuk 

membereskan dan membersihkannya. Dinning Staff  juga bertugas 

membersihkan lantai sehingga konsumen dapat makan senyaman 

mungkin. Dinning staff bertanggung jawab kepada chief back up sebagai 

atasannya. 

 

 


