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BAB II 

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN 

A. Data Perusahaan 

Bakmi Ayam Resep Mama mulai berdiri pada bulan Januari 2022,  

merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner dan merupakan jenis usaha 

dagang yang melakukan kegiatan produksi dan menjualnya kepada konsumen dan 

memiliki bentuk badan hukum berupa perusahaan dagang atau PD. Nama 

perusahaan yang dipilih oleh pemilik  terinspirasi dari resep orangtua dalam 

membuat mie dan ide dari pemilik yang menambahkan bakmi ayam tersebut, citra 

khas yang berbeda dari yang lain sehingga terciptalah produk unggul ini yaitu 

Bakmi Ayam Kuah Obat. Pemilik berencana membuka usaha ini di Jl. Citra Garden 

City 6, Ruko Citra Garden 6, Kalideres, Jakarta Barat dikarenakan banyaknya 

hunian perumahan di sekitar tempat usaha serta tempat bisnis seperti supermarket 

dan sekolah. Untuk memperlancar kegiatan operasi dan membangun hubungan 

dengan pelanggan maka Bakmi Ayam Resep Mama dapat dihubungi di nomor 

082273791742 atau mengirim e-mail ke resepmama.bakmi@gmail.com, yang 

berguna menghubungkan operasi ini dengan konsumen seperti pemesanan dalam 

jumlah besar atau pelanggan yang mau memberi saran dan kritik untuk usaha ini. 

Bakmi Ayam Resep Mama juga memiliki bank perusahaan yaitu BCA dimana hal 

ini akan mempermudah pemilik untuk melakukan transaksi dengan pemasok atau 

mempermudah pelanggan dalam proses kelancaran transaksi. 
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B. Pemilik Perusahaan 

Pemilik dari Bakmi Ayam Resep Mama adalah Angeline Djayali yang 

merupakan calon sarjana S1 di Kwik Kian Gie School of Business. Angeline lahir 

di Jakarta, 22 Agustus 1999 dan sampai sekarang masih bertempat tinggal di 

Jakarta lebih tepatnya di Jln. Jembatan Dua Raya no 39 D, Jakarta Utara. Pemilik 

Bakmi Ayam Resep Mama atau Angeline Djayali dapat dihubungi di nomor 

082273791742 atau melalui e-mail yaitu angelinedjy@gmail.com untuk penawaran 

kerjasama dalam bisnis. Sebelum menciptakan usaha Bakmi Ayam Resep 

Mamaini, Angeline memiliki pengalaman berbisnis  mulai dari Salad Buah (2018-

2019), trious.el yang menjual keripik kentang dan sambal terasi buatan rumah ( 

2018-2020). 

Angeline Djayali merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Memulai 

usaha yang diawali dengan hasrat atau passion akan memberi kemudahan dalam 

menjalankannya. Seperti pemilik Bakmi Ayam Resep Mama, Angeline Djayali, 

yang awalnya hanya sekedar menikmati sendiri masakan dari rumah yang 

disediakan oleh orangtua, kemudian muncul ide dimana pemilik ingin semua orang 

bisa merasakan kenikmatan yang dirasakan dalam bakmi buatan mamanya disertai 

dengan tambahan beberapa ide sehingga terciptalah Bakmi Ayam Resep Mama 

dengan kreasinya. Pemilihan nama dari Bakmi Ayam Resep Mama terinspirasi dari 

resep masakan mama Angeline yang biasanya hanya dinikmati oleh keluarga saja, 

oleh karena itu muncul ide dari Angeline untuk mengenalkan masakan mamanya 

kepada masyarakat. 

   C.         Jenis dan Ukuran Usaha 

 Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang–Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6, Bakmi Ayam Resep Mama termasuk usaha 

mailto:angelinedjy@gmail.com
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kecil karena memiliki perkiraan omzet setahun berkisar antara Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua milyar 

lima ratus juta rupiah). Kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.  

D.       Logo Perusahaan 

Logo merupakan suatu simbol, gambar, bentuk atau bahkan angka yang 

menggambarkan tanda pengenal bagi sebuah perusahaan. Dengan adanya 

penggunaan logo diharapkan masyarakat atau calon pelanggan nantinya dapat terus 

mengingat keberadaan dari perusahaan ini. Berikut merupakan logo dari Bakmi 

Ayam Resep Mama: 

Gambar 2.1 

Logo Bakmi Ayam Resep Mama 

 

  Sumber: Bakmi Ayam Resep Mama, 2021 

Dalam penggambaran logo diatas, Bakmi Ayam Resep Mama menggunakan 

warna cream yang merupakan perpaduan antara warna kuning dan putih yang 

memberikan kesan hangat, dan terdapatnya bentuk  mangkuk dan sumpit yang 

memberi penjelasan kepada siapa saja yang melihat logo ini agar dapat menafsirkan 
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bahwa logo tersebut menjual bakmi yang didukung oleh pencatuman nama merk di 

dalam logo tersebut, kemudian bentuk segi empat dan lingkaran kecil 

menggambarkan bahwa masyarakat berpusat pada Bakmi Ayam Resep Mama. 

Sehingga dengan penggabungan huruf, bentuk dan warna tersebut diharapkan 

bahwa logo ini dapat memberitahukan kepada masyarakat bahwa Bakmi Ayam 

Resep Mama menjual bakmi ayam dengan nuansa hangat atau homemade. 
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