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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. Bagindo Tani Jaya merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang pengadaan sarana produksi pertaniaan dan perkebunan di Provinsi 

Riau. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1991 oleh Direktur Utama Ir. H. 

Marjoni Hendri, perusahaan ini awalnya berbentuk badan “Usaha Dagang (UD)”  

yang diberi nama UD. Bagindo Tani dan terletak di bidang komplek pertokoan H. 

Agus Salim Kota Pekabaru. Awalnya UD. Bagindo Tani bermodal sebesar Rp. 

5.000,000 yang di pinjam dari KUPEDES (Kredit Unit Pedesaan), karena 

perkembangan yang begitu pesat UD. Bagindo Tani Jaya selalu tepat waktu dalam 

pembayaran modal awal yang di pinjam pada KUPEDES (Kredit Unit Pedesaan) 

sehingga tahun 1995 UD. Bagindo Tani berubah menjadi CV. Bagindo Tani Jaya, 

hal ini dikarenakan oleh banyaknya permintaan barang dan saran pertanian dari 

dinas pertanian kota Pekanbaru. 

 Seiring dengan perkembangan pembangunan di sektor perkebunan terjadi 

perluasan lahan untuk kebun sawit di Provinsi Riau. Hal ini juga mengakibatkan 

permintaan terhadap sarana pertanian juga meningkat, pada tahun 2003 CV. 

Bagindo Tani Jaya berubah menjadi PT. Bagindo Tani Jaya hingga sekarang. Dan 

kantor pusat PT. Bagindo Tani Jaya terletak di jalan Pahlawan Kerja No.36 A 

Simp. Tiga-Pekanbaru. 

Perusahaan ini didirikan dengan Akta tertanggal 21 Juli 2004, Nomor 77 

yang di buat dihadapan Notaris Benizon, SH di Pekanbaru yang mana anggaran 
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dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak  Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tertanggal 20 Desember 

2004, Nomor : C-30661 HT.01.01.TH.2004, dan telah melakukan perubahan 

dengan Akta tertanggal 30 Maret 2007Nomor 63 yang dibuat dihadapan Notaris 

Neni Sanitra, SH di Pekanbaru dengan tertanggal 30 maret 2007. Adapun maksud 

dan tujuan perusahaan ini didirikan berdasarkan akta notaris tersebut antara lain :  

Meneruskan usaha-usaha dari CV. Bagindo Tani Jaya, berkedudukan di 

Pekanbaru, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal 19 April 1994 

Nomor 70/CV/1994, dan akta mana telah diubah akta tanggal 10 November 2003 

Nomor 28, dibuat dihadapan Notaris Zulfakhri, SH di Pekanbaru yang mana telah 

didaftarkan pada Kantor Panitia Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 11 

November 2003 Nomor 228/2003/CV/PKB antara lain: 

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan. 

2. Menjalankan usaha dibidang perdagangan umum. 

3. Menjalankan usaha dalam bidang Percetakan. 

4. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian. 

5. Menjalankan usaha–usaha dalam bidang angkutan, diantaranya angkutan 

darat dengan mengunakan bus, mobil dan truk. 

6. Menjalankan usaha dalam bidang Perbengkelan. 

7. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan. 

8. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian dan jasa. 

Dengan adanya peluang yang sangat besar ini maka PT. Bagindo Jaya 

Tani dapat berkembang dengan baik, hingga pada tahun 2010 PT. Bagindo Tani 
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Jaya telah mempunyai beberapa cabang pembantu untuk menunjang pemasaran di 

wilayah Riau, yaitu UD. Tumpuan Tani di jalan. KH. Khairudin No. 123 dan 

Toko Bagindo Tani di jalan. H. Abu Salim No 18. 

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar manajemen yang dilakukan 

untuk mengatur seluruh sumber-sumber daya yang ada yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Setiap perusahaan memliki struktur 

organisi dimana tujuannya adalah menggambarkan wewenang dan tanggung 

jawab dari masing-masing divisi. 

Struktur organisasi juga dilengkapi dengan rincian dan uraian tugas yang 

berguna sebagai pedoman bagi pimpinan dan karyawan dalam menjalankan 

tugasnya masing-masing secara efektif dan efisien dan dapat memudahkan 

manajer untuk mengawasi tugas-tugas yang telah didelegasikan dan akan diminta 

pertanggung jawabannya. 

Didalam organisasi akan selalu terdapat stuktur organisasi yang dapat 

dikatakan sebagai suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis hubungan 

kerjasama dari setiap orang dalam suatu organisasi. Bagi sebuah perusahaan yang 

menginginkan agar tercapainya tujuan, disamping melaksanakan aktivitasnya 

dengan baik juga mesti memiliki sebuah stuktur organisasi yang menentukan 

posisi, wewenang, kewajiban, tanggung jawab serta hubungan antar bagian dalam 

perusahaan. Sehingga terdapat kejelasan wewenang dalam pelaksanaan tugas 

masing-masing. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada PT. Bagindo Tani 

Jaya diketahui bahwa stuktur organisasi perusahaan dapat dilihat dari gambar 

perusahaan berikut ini: 

Gambar II.1 : Struktur Organisasi PT. Bagindo Tani Jaya dengan menggunakan 

bentuk Struktur Garis (line organizasion) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PT. Bagindo Tani Jaya (2017) 

2.3 Tugas dan Wewenang 

Adapun tugas atau wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing 

bagian  sesuai dengan jabatannya masing-masing di PT. Bagindo Tani Jaya 

pekanbaru adalah sebagai berikut: 

DIREKTUR 

Ir. H. Marjoni Hendri 

Ka. Pembukuan 

Fitri Panca Wati 

Ka. Keuangan  

Armayli Safitri 

Ekpeditur 

Masrul 

Ka. Gudang 

Taufik 

Sekretaris 

Dra. Hj Adrisma Desi 

Ka. Pemasaran 

Afni Yanti 
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1. Direktur 

Direktur adalah orang yang memimpin dan mewakili perusahaan 

dalam segala tindakan di perusahaan, adapun tugas dan wewenang Direktur 

adalah sebagai berikut : 

a. Memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan secara keseluruhan 

sehingga semua kegiatan perusahaan tidak menyimpang dari tugas-tugas 

yang telah dikemukakan. 

b. Mengambil keputusan guna menentukan kebijakan perusahaan. 

c. Memberikan arahan kepada bawahan untuk pencapaian atas perencanaan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Bagian Sekretaris 

           Bagian ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Assiten/tangan kanan pimpinan dan pihak-pihak yang ingin berhubungan 

dengan pimpinan. 

b. Mediator pimpinan dengan bawahan. 

c. Melakukan tugas rutin, pengetikan, menerima tamu dan surat menyurat. 

d. Mempersiapkan rapat dan presentasi. 

e. Mempersiapkan perjalanan dinas pimpinan. 

3. Bagian Keuangan 

             Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Melakukan pencatatan atas semua kegiatan (transaksi) yang telah 

dilakukan oleh perusahaan. 

b.  Membuat laporan keuangan. 
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c. Bertanggung jawab atas saldo kas yang ada diperusahaan. 

d. Menjaga kerahasiaan dan keselamatan aset perusahaan dengan arsip yang 

menjadi tanggung jawab pembukuan. 

e. Mengurus pelaksanaan penyelesaian pajak-pajak perseroan.   

4. Bagian Pembukuan 

                    Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Melaksanakan penyelesaian administrasi keuangan. 

b. Melaksanakan tata pembukuan keuangan. 

c. Menyimpan dan melaporkan dana operasional transaksi secara harian dan 

bulanan. 

5. Bagian Pemasaran 

       Karena perusahaan bergerak dibidang dagang maka bagian ini    

mempunyai tugas melakukan penjualan dan promosi serta mencari rekanan 

dalam kegiatan perubahan. 

6. Bagian Gudang 

a. Mencocokkan hasil perhitungan sendiri dengan dengan pencatatan yang 

dibuat oleh bagian keuangan. 

b. Bertanggung jawab dalam menerima barang dari distributor dan 

mempersiapkan barang yang akan dikirim. 

c. Bertanggung jawab atas penyimpanan kembalian barang yang diterima    

dari retur penjualan dan menyerahkan surat order penjualan barang ke 

pengiriman. 
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7. Bagian Ekpeditur 

               Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 

a. Mengantarkan barang-barang dagangan ke konsumen sesuai pesanan yang 

diminta oleh pembeli. 

b. Meminta tanda tangan pembeli pada saat penyerahan barang. 

c. Meminta stempel kepada pembeli bahwasanya barang telah diterima 

dengan baik. 

2.4 Aktivitas Perusahaan 

Aktivitas perusahaan merupakan kegiatan yang terjadi didalam dan diluar 

perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang akan 

mempengaruhi kelancaran jalannya perusahaan. Berdasarkan ketentuan yang 

berlaku, PT. Bagindo Tani Jaya merupakan perusahaan swasta yang bergerak 

dalam bidang pengadaan sarana produksi pertaniaan dan perkebunan di Provinsi 

Riau. Berdasarkan akta pendiriannya, agar tercapai tujuan perusahaan dapat 

menjalankan berbagai bidang usaha diantaranya perdagangan. 


