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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1 Sejarah Berdirinya Rumah Makan Dian Rasa 

Pemilik Rumah Makan Dian Rasa memulai usahanya pada tahun 2012 

dijalan SM. Amin Pekanbaru yang sebelumnya Rumah Makan di lokasi SM. 

Amin ini bernama Bina Rasa yang sudah lama tutup dan akhirnya berganti 

nama dengan Dian Rasa karna kondisi manajemen nya pada saat itu kurang 

bagus di rumah Makan Bina Rasa lalu pemilik Rumah Makan Dian Rasa 

memutuskan untuk menyewa tempat dan menggantikan Rumah Makan 

sebelumnya dengan nama Bina Rasa menjadi Dian Rasa dimana Rumah 

Makan ini merupakan satu keluarga.  

Awalnya pemilik Rumah Makan Dian Rasa bekerja di rumah Makan 

Bina Rasa dengan status membantu karna Bina Rasa merupakan keluarga dari 

Dian Rasa akan tetapi dengan melihat kondisi manajemen dari Bina Rasa 

kurang bagus dan pemilik dari Bina Rasa itu sendiri memutuskan untuk tutup 

dan mencoba pindah ke lokasi lain. Berdasarkan pengalaman yang pernah ada 

pada rumah makan Bina Rasa akhirnya Dian Rasa memutuskan untuk 

menyewa tempat itu dan membukan rumah makan sendiri dengan berganti 

nama menjadi Rumah Makan Dian Rasa.  

Dimana pada saat itu pemilik rumah makan Dian Rasa setelah 

mendirikan rumah makan sendiri ikut terjun langsung sebagai chef untuk 

dapat memajukan usaha rumah makan yang baru dirintis dengan memakai 

nama baru yaitu Rumah Makan Dian Rasa.  
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4.2 Visi  

Menciptakan Usaha Rumah Makan Padang terbaik di Pekanbaru dan 

membentuk kemandirian. 

 

4.3  Misi            

a.  Mengutamakan kualitas dalam hal apapun yang dilakukan (pelayanan) 

dan disajikan (makanan). 

b. Menciptakan lapangan pekerjaan. 

c. Mengembangkan inovasi-inovasi baik dalam produk maupun pelayanan 

dengan tetap pada koridor tradisional. 

d. Menumbuhkan ketrampilan dan pengetahuan karyawan guna mencapai 

performa operasional yang maksimal. 

e. Mengembangkan usaha di beberapa tempat yang strategis untuk menjadi 

restoran terbaik di wilayah Pekanbaru. 

 

4.4 Struktur Organisasi Rumah Makan Dian Rasa 

Struktur Organisai Rumah Makan Dian Rasa merupakan struktur 

organisasi bentsuk garis, dimana setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung 

jawab tersendiri. Dalam organisasi garis, tugas-tugas perencanaan, 

pengendalian dan pengawasan berada di satu tangan dan garis kewenangan 

(Line Ourity). 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Rumah Makan  

Dian Rasa Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian jabatan ringkasan : 

1. Owner 

a. Mengelola dan bertanggungjawab atas aktivitas keseluruhan. 

b. Merumuskan sekaligus menetapkan kebijakan Rumah Makan. 

c. Memimpin sekaligus mengurus usaha Rumah Makan serta senantiasa 

meningkatkan efesiensi dan efektivitas pada Rumah Makan. 

2. Supervisor 

a. Bertanggung  jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan. 

b. Mengatur segala kegiatan perusahaan. 

c. Membuat laporan keuangan. 

d. Mengadakan pemilihan pegawai. 

3. Kasir 

a. Memposting transaksi sesuai dengan kredit. 

Owner  

Kasir  Supervisor  

Karyawan  Karyawan  Karyawan  
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b. Membuat laporan kepada pimpinan. 

c. Bertanggung jawab atas kekurangan selama bertugas. 

4. Karyawan 

a. Menyambut pembeli dengan sopan. 

b. Melayani dan menanyakan pesanan. 

c. Memberikan penjelasan kepada tamu apabila di perlukan. 

d. Bertugas  untuk membawa pesanan ke meja tamu. 

 


