
8 

BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Riau Agro Pratama merupakan salah satu distributor yang bergerak di 

bidang pestisida, dimana perusahaan ini menjual bermacam-macam produk 

pemberantas hama (racun) seperti Insektisida, Herbisida, dan Fungisida, yang 

akan dipasarkan kepada Perkebunan, Toko, maupun kios-kios yang berada di 

wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Pestisida yang dimaksud di sini merupakan 

bahan atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh hama, baik yang berupa 

tumbuhan, serangga, maupun hewan lain dilingkungan kita.  

Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 oleh pemilik perusahaan Bapak 

Teuku Rusli, yang memiliki perusahaan di beberapa Cabang di Indonesia yaitu, di 

Jawa dan Sumatera yang terdiri dari; CV. Banten Agro Mandiri (Banten), PT. 

Poly Agro Mandiri (Palembang), PT. Serumpun Bernas (Bengkulu), PT. Jambi 

Agro Pratama (Jambi), PT. Riau Agro Pratama (Riau). Setiap cabang dipegang 

oleh satu kepala cabang, dan untuk pembukuan dan laporan keuangannya 

dilakukan secara terpisah. 

 

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Pengorganisasian (Organizing) merupakan penyusunan struktur organisasi 

yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan 

penyusunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan diantara fungsi-fungsi, 

bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan 



 
 

9 

kedudukan tugas wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu 

organisasi.  

 Struktur organisasi merupakan kerangka susunan kepengurusan suatu 

badan atau organisasi yang didalamnya terdapat tugas dan wewenang serta 

tanggung jawab masing-masing pengurusnya. Struktur organisasi terlalu komplek 

untuk disajikan secara verbal, maka dari itu perlu menggambarkan sebagian 

organisasi (Organization Chart) untuk menunjukkan struktur organisasi. Satuan-

satuan organisasi yang terpisah biasanya digambarkan dalam kotak-kotak, dimana 

hubungan satu dengan yang lain dengan garis yang menunjukkan rantai perintah 

dan jalur komunikasi formal seperti digambar sebagai berikut. 

Gambar. 2.1. Struktur Organisasi (Organization Chart) 

 

 Sumber: PT. Riau Agro Pratama(2019) 
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DRIVER 2
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2.3. Tugas dan Wewenang  

 Adapun tugas dan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian sesuai dengan jabatannya masing-masing di PT. Riau Agro Pratama 

sebagai berikut : 

A. Komisaris 

Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain : 

1. Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam 

menjalankan tugasnya. 

2. Melakukan pengawasan atas kebijakan direksi dalam menjalankan 

perusahaan  

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran 

dasar perusahaan dan keputusan-keputusan rapat umum pemegang 

saham (RUPS). 

4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran perusahaan serta mengikuti 

perkembangan perusahaan dan apabila terdapat gejala yang 

menunjukkan perusahaan sedang dalam masalah, komisaris akan 

meminta direksi untuk mengumumkannya kepada para pemegang 

saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan 

yang diperlukan. 

5. Memberikan saran dan pendapat kepada RUPS mengenai tujuan 

strategis perusahaan, rencana pengembangan usaha, anggaran tahunan, 

laporan keuangan tahunan, penunjukan kantor akuntan public sebagai 

auditor eksternal dan hal-hal penting lainnya. 
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B. Direktur 

Direktur adalah orang yang memimpin dan mewakili perusahaan dalam 

segala tindakan diperusahaan, adapun tugas dan wewenang direktur adalah 

sebagai berikut : 

1. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan 

sehngga semua kegatan perusahaan tidak menyimpang dari tugas-tugas 

yang telah di kemukakan. 

2. Mengambil keputusan guna menentukan kebijakan perusahaan. 

3. Memberikan arahan kepada bawahan untuk pencapaian atas perencanaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya 

C. Staff Accounting (Akuntansi) 

Dalam kesehariannya seorang accounting  staff memiliki banyak sekali 

tugas karena seringkali seorang staff accounting harus bekerja secara multi 

tasking. Akan tetapi ada beberapa tugas pokok dari seorang accounting staff 

antara lain : 

1. Membuat pembukuan keuangan kantor 

2. Melakukan posting jurnal operasional 

3. Membuat laporan keuangan  

4. Menginput data jurnal akuntansi kedalam system yang dimiliki 

perusahaan 

5. Memeriksa dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen yang 

berhubungan dengan transaksi keuangan 

6. Rekonsiliasi dan penyesuaian data financial 
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D. Staff Administrasi 

Tugas utama administrasi perusahaan adalah melakukan perekapan data, 

mengelola dokumen dan tentunya menyimpan secara terstruktur. Ada beberapa 

tugas yang akan dilakukan staff administrasi, yaitu : 

1. Menerima panggilan telepon yang masuk ke perusahaan 

2. Membuat agenda perusahaan 

3. Entri data perusahaan 

E. Staff Sales 

  Kegiatan penjualan produk suatu perusahaan adalah tanggung jawab 

seseorang yang berada pada profesi sales. Hal yang wajib ada bagi seorang 

sales marketing adalah kemampuan berbahasa santun dan berprilaku sopan. 

Sebab, mereka yang berinteraksi aktif secara langsung dengan pelangan. 

Adapu tugas dari staff sales di sebuah perusahaan adalah : 

1. Aktif dalam mencari target agar produk yang ditawarkan perusahaan 

dapat terpasarkan dengan baik. 

2. Merekap data hasil penjualan 

3. Menjamin kepusan pelanggan terhadap product yang ditawarkan 

4. Mencari mitra kerja 

5. Menyusun strategi penjualan lanjutan. 

F. Staff Gudang 

1. Mencocokkan hasil perhitungan sendiri dengan pencacatan yang dibuat 

oleh bagian adminstrasi 
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2. Bertanggung jawab dalam kegiatan penerimaan barang dari distributor 

dan mempersiapkan barang yang akan dikirim 

3. Bertanggung jawab atas penyimpanan dan menyerahkan surat order 

penjualan barang kepengirim 

G. Staff Driver 

Tugas dan wewenang driver adalah sebagai berikut : 

1. Mengantarkan barang-barang dagang ke konsumen sesuai pesanan yang 

diminta oleh pembeli 

2. Meminta tanda tangan pembeli pada saat penerahan barang  

3. Meminta stempel kepada pembeli bahwasanya barang sudah diterima 

dengan baik. 

 

2.5. Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas perusahaan merupakan kegiatan yang terjadi di dalam 

perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan 

mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, PT. Riau Agro Pratama merupakan perusahaan swasta yang bergerak  

dibidang di bidang pestisida, terutama dalam bidang pemberantas hama (racun) 

seperti Insektisida, Herbisida, dan Fungisida. Berdasarkan akta pendiriannya, 

agar tercapai tujuan perusahaan, dan dapat menjalankan berbagai usaha 

diantaranya perdagangan. 

 


