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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

4.1 Lokasi dan Sejarah Perusahaan 

 Usaha pak yanto ini merupakan suatu usaha industri yang bergerak dalam 

usaha pangan yang mana usaha yang didirikan pak yanto ini adalah usaha roti. Lokasi 

produksi roti ini terletak di JL. Utama, Desa Pangakalan  Batang RT 003/RW 005 

Kecamatan Bengkalis. Letak usaha roti ini tidak jauh dari kota kecamatan bengkalis 

dan lingkungan disekitar usaha roti ini sangat ramai penduduknya. Usaha roti ini 

didirikan pada tahun 2013, dan usaha roti ini diberi nama sesuai dengan nama pemilik 

usaha rotinya. 

Usaha roti milik pak yanto ini awalnya mulai pada tahun 2013 yang bermula 

dari usaha kecil atau bisa disebut juga dengan usaha rumahan, yang dimulai oleh pak 

yanto dan istrinya, awalnya pak yanto ini dulunya bekerja di proyek selama delapan 

tahun, setelah bapak yanto berhenti bekerja bapak yanto pun memiliki gagasan untuk 

membuka usaha roti, awalnya pak yanto dan istri membuat roti ini hanya 5 kg perhari 

atau 50 buah roti perhari yang dihasilkan, dan roti ini dititipkan diwarung-warung, 

hari ke hari ternyata roti yang dibuat oleh pak yanto dan istrinya pun bisa diterima 

oleh masyarakat sekitarnya  dan  banyak peminatnya, jadi setelah itu pak yanto dan 

istri pun melanjutkan usaha yang didirikannya. 
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Dengan meningkatnya usaha roti milik Bapak yanto ini, maka Bapak Yanto 

ingin membuka usaha yang sama tetapi di desa yang berbeda, oleh karena itu Bapak 

Yato Ingin membuka usaha roti de Desa Kelapa Pati di Kecamatan Bengkalis. 

4.2  Visi dan Misi Perusahaan 

4.2.1 Visi Perusahaan  

Adapun visi usaha pakan Ikan Pak Nasrul Ali Adalah sebagai berikut: 

“ membangun usaha roti yang unggul dengan kualitas cita rasanya” 

4.2.2 Misi Perusahaan 

Adapun misi usaha roti pak yanto ini adalah sebagai berikut: 

“Mengembangkan usaha roti supaya hasil produksi bisa lebih ditingkatkan dari segi 

penghasilan, menjaga kualitas dan terus berinovasi, dapat untuk menyerap tenaga 

kerja untuk membangun ekonomi masyarakat lebih baik lagi, membantu 

menyukseskan program pemerintahan setempat." 
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4.3 struktur Organisasi 

Struktur organisasi usaha roti pak yanto ini masih sederhana seperti terlihat pada 

gambar 4.1. 

 

 

 

 

Gambar 4.1. struktur organisasi di usaha roti pak yanto 

Pemimpin usaha roti merupakan pemilik sekaligus manajer yang berperan 

sebagai pembuat kebijakan dan pemegang kendali perusahaan. Manajer memiliki 

tugas rangkap, yaitu bertanggung jawab dalam mengawasi jalannya produksi, 

administrasi keuangan, dan pemasaran. Untuk memperlancar jalannya produksi, 

kegiatan produksi, maka dibantu oleh karyawan. Karyawa usaha roti ini berjumlah 4 

orang.  

Sementara untuk karyawan terbagi 2 bagian, yaitu: 

a. Karyawan bagian pembuatan roti, dengan tugas sebagai berikut: 

- Mempersiapkan bahan baku pembuatan roti 
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- Mempersiapakan dan mengecek mesin-mesin yang digunakan dalam 

pembuatan roti 

- Menghitung jumlah roti yang telah selesai di produksi 

b. Karyawan bagian pengantar roti 

- Mempersiapkan dan mengecek transportasi untuk mengantar roti 

- Mengantar roti ke warung-warung yang sudah ditetapkan 

- Menghitung kembali jumlah roti yang akan diantarkan setiap harinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


