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BAB II

GAMBARAN UMUM BAKSO MALANG BUNG HADI

CABANG PANAM PEKANBARU

A. Sejarah Singkat Bakso Malang Bung Hadi

Bisnis makanan merupakan bisnis yang senantiasa bertahan dan terus

berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan kuliner masyarakat. Ada

beberapa hal yang membuat bisnis ini terus tumbuh. Pertama, makanan

merupakan suatu kebutuhan masyarakat baik sebagai kebutuhan kuliner atau

jajanan maupun kebutuhan pokok.

Bisnis makanan memilki pangsa pasat tersendiri, yaitu pemuda seperti

remaja, mahasiswa dan masyarakat penggemar kuliner. Salah satu bisnis

makanan yang saat ini digemari adalah bakso. Banyaknya penggemar bakso

yang meliputi kalangan bawah sampai ke kalangan atas menjadikan bisnis ini

sebagai bisnis yang menjanjikan untuk memberikan keuntungan dan tidak

mudah mengalami penurunan karena bisnis ini bukan merupakan bisnis

musiman. Hal ini yang memotivasi kami dalam membangun dan

mengembangkan usaha di bidang makanan/kuliner.

Banyak sekali jalan menuju kesuksesan, salah satu diantaranya dengan

sebuah cikal bakal bisnis yang diharapkan mampu mengembangkan daya

kreativitas dan inovasi. Hal ini sangat membutuhkan keberanian yang luar

biasa.

Bakso merupakan usaha kuliner yang sangat digemari oleh masyarakat

baik dewasa maupun anak-anak. Bukan hanya rasanya yang nikmat harganya

juga terjangkau bagi kalangan atas, menengah, maupun kebawah.
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Salah satu usaha bakso yang dikenal dan sangat digemari oleh

masyarakat yaitu Bakso Malang Bung Hadi. Bakso malang bung hadi ini

merupakan bisnis/perusahaan keluarga yang dikelola oleh keluarga Bung

Hadi.

Bakso Malang Bung Hadi ini berdiri sejak tahun 2012. Ia memilki 3

outlet bakso yang tersebar di Pekanbaru ini, yaitu di Jalan Sekolah Rumbai,

Jalan Arifin Ahmad, dan Jalan HR. Soebrantas Panam.

Bakso Malang Bung Hadi ini berawal dari pemilik bakso yang

menjajahi makanan kuliner bakso di Depok Jawa Barat. Kemudian

mendapatkan sebuah ide untuk membangun usaha bakso dengan konsep yang

unik, murah dan banyak diminati oleh masyarakat.

Dinamakan dengan Bakso Malang Bung Hadi karena diambil dari

sebuah nama pemilik bakso tersebut yaitu Rian Hadi Satria. Pemilki bakso

berharap dengan pengambilan dari namanya tersebut kelak usaha baksonya

lebih dikenal oleh kalangan masyarakat.

Bakso Malang Bung Hadi ini berbeda dengan bakso-bakso lainnya,

bakso ini lebih banyak variasi rasanya yang terdiri dari:

1. Bakso Urat

2. Bakso Goreng

3. Pangsit Rebus

4. Pangsit Goreng

5. Tahu Bakso Rebus

6. Tahu Bakso Goreng

7. Lumpia goreng
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Bakso Malang Bung Hadi menetapkan harga Rp.2.500 pada setiap

baksonya, sedangkan pada mie bihun dan mie kuningnya konsumen boleh saja

mengambil sebanyak apapun dengan gratis, Bakso Malang bung Hadi pun

melayani pesan antar bagi konsumen yang memesannya.1

B. Visi dan Misi Bakso Malang Bung Hadi

Setiap usaha yang didirikan pasti mempunyai tujuan, untuk

mewujudkan tujuan tersebut maka terlebih dahulu menetapkan visi misi

usahanya. Visi dan misi suatu usaha ditetapkan dalam rangka untuk

mengarahkan dalam menjalankan usahanya.

Visi yang diterapkan pada Bakso Malang Bung Hadi ini adalah agar

menjadi Raja kuliner di Pekanbaru.

Misi yang diterapkan pada Bakso Malang Bung Hadi yaitu:

1. Memberi pelayanan terbaik kepada konsumen

2. Mempertahankan serta meningkatkan konsep unik, dan murah.

3. Menerapkan konsep peningkatan berkelanjutan disetiap cabangnya.

C. Struktur Organisasi Bakso Malang Bung Hadi

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara

sistematis mengenai penetapan tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung

jawab masing-masing divisi atau bidang dengan tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya.

1 Riyadi (Pengelola Bakso Malang Bung Hadi), Wawancara, Pekanbaru, 14 Februari
2015.
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Struktur organisasi memspesifikasi pembagian aktivitas kerja dan

menunjukkan bagaimana fungsi atau aktivitas yang beraneka ragam

dihubungkan sampai batas tertentu, juga menunjukkan tingkat spesifikasi

aktivitas kerja. Struktur organisasi juga menunjukkan struktur otoritas

organisasi serta memperlihatkan hubungan pelaporannya. Struktur organisasi

memberikan stabilitas yang memungkinkan organisasi mempertahankan

kedatangan dan kepergian individu serta untuk mengkoordinasi hubungannya

dengan lingkungan.2

Adapun yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu

pengelompokkan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan pejabat atau karyawan

maupun bidang kerja satu sama lain sehingga dapat menunjukka kedudukan

wewenang serta tanggung jawab kepada yang lain atau kepada individu

tertentu. Tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi

Bakso Malang Bung Hadi adalah sebagai berikut:

1. Pemilik/pendiri yaitu yang membuka usaha, mengelola, penanggung

jawab atas jalannya usaha dan yang memimpin karyawan

2. Manejer yaitu pada struktur ini tugas manejer memantau seluruh kegiatan

usahanya memantau bagaimana pelayan melayani konsumen dengan baik

sehingga konsumen pun merasa terpuasi dengan kebutuhannya.

3. Wakil Manejer yaitu tidak jauh beda dengan tugas seorang manejernya,

pada bagian ini sama wakil manejer juga memantau kegiatan karyawan-

karyawannya yang bekerja dengan baik dan benar, setelah itu tugas wakil

2 H.B Siswanto, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005) Cet. Ke-1, h.
85.
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manejer selain sama memantau karyawannya si wakil tersebut juga

melaporkan tentang kejadian-kejadian yang ada di lokasi usaha.

4. Koordinator yaitu mengatur jalannya usaha dan mengkoordinir karyawan

5. Pengawas yaitu yang mengawasi setiap jalannya usaha dan mengawasi

kegiatan karyawan.

6. Karyawan pelayan konsumen yaitu pada bagian ini seorang pelayan harus

melayani konsumen dengan baik, ramah, tamah, dan membuat konsumen

terpikat dengan pelayanan karyawan sehingga konsumen tersebut akan

kembali membeli dan mengkonsumsi Bakso Malang Bung Hadi. Tugas

karyawan antara lain: kasir yang bertugas mengatur keluar masuk

pembayaran, koki yang bertugas memasak dan membuat minuman,

pelayan yaitu yang melayani pengunjung yang datang dan yang

menyajikan hidangan.


