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BAB II

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah singkat CV. Tumbuh Subur

Tanaman kelapa sawit saat ini merupakan salah satu jenis tanaman

perkebunan yang menduduki posisi penting di sektor pertanian umumnya, dan

sektor perkebunan khususnya, hal ini disebabkan karena dari sekian banyak

tanaman yang menghasilkan minyak atau lemak, kelapa sawit yang

menghasilkan nilai ekonomi terbesar per hektarnya di dunia. 1

Dampak terhadap masyarakat sekitar pengembangan perkebunan kelapa

sawit, tercermin dalam terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat

tempatan. Begitu juga timbulnya kesempatan berusaha, seperti: membuka kios

Penjualan pupuk kelapa sawit, jasa transportasi, industri rumah tangga, serta

jasa perbankan.

Hal inilah yang mendorong CV Tumbuh Subur berdiri. Dengan

membuka dan menciptakan lapangan kerja CV Tumbuh subur mampu

memberikan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan.

Perusahaan CV Tumbuh Subur terletak di kecamatan Rumbai, CV Tumbuh

Subur merupakan perusahaan distribusi yang bergerak dalam bidang penjualan

dan pengiriman pupuk kelapa sawit. Perusahaan ini telah berdiri selama

sembilan tahun terhitung pada tanggal 27 juli 2004 yang diprakarsai oleh

1 Junal Ekonomi Perkembangan bibit Pupuk Kelapa sawit, 2000
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beberapa siswa tamatan SMK yang memiliki tekad dan kemauan yang keras

untuk membuka usaha sendiri. 2

Usaha yang berawal dari hal kecil dan modal yang terbatas inilah

kemudian membentuk CV yang diberi nama CV Tumbuh Subur yang berlokasi

di Jalan Sembilang No. 116 B Kelurahan Limbungan Baru, Kecamatan Rumbai

pesisir Pekanbaru. Dengan berjalannya waktu perusahaan ini semakin besar

dan memiliki jangkauan yang luas untuk memasarkan pupuk kelapa sawit

kepada para agen koperasi dan petani. Serta telah memiliki empat cabang kedai

di pekanbaru yaitu di palas, garuda sakti, kampar dan kerinci. Perusahaan ini

memiliki gudang penyimpanan yang terletak di palas.

Untuk menjalankan Usahanya, CV Tumbuh Subur bekerja sama dengan

beberapa pihak yang menginvestasikan uangnya untuk kegiatan distribusi

penjualan pupuk kelapa sawit. Kerja sama dalam investasi ini nanti nya akan

diperoleh keuntungan berdasarkan hasil penjualan tiap pemesanan pupuk

berdasarkan Modal yang ditanam oleh pihak yang menginvestasikan uangnya

kedalam perusahaan CV Tumbuh Subur.

Produk-produk CV Tumbuh Subur yang menyediakan dan menjual

berupa, bahan dan alat perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan

sebagai berikut:

a. Perkebunan dan pertanian

a) Alat-alat pengolah tanah seperti : mesin baja dan jangkal

b) Alat perawatan tumbuhan sawit

2 Sumber wawancara Masril Direktur CV. Tumbuh subur, 02 Februari 2014
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c) Herbisida, Pestisida, Insektisida, dan Fungisida

b. Peternakan

a) Bibit ayam potong dan ayam kampung

b) Bibit sapi dan kambing

c) Macam-macam makanan ternak

d) Dan segala macam obat-obatan ternak dan vitamin

Adapun sumber barang dan produk CV, Tumbuh Subur berasal dari

dalam negeri (Lokal) dan luar Negeri (Import).

a. Pupuk-pupuk Import berupa : NPK, KCL, TSP, Kiesrit, Roch Phospat yang

diimport dari Nirwegia, Canada, Cina dan Jerman. Peruasahaan importirnya

adalah : PT. Santani, PT. Santana, PT. Remouke Actap Jaya, yang memiliki

gudang yang berlokasi di Medan, Dumai, dan Perawang.

b. Pupuk Lokal berupa : Urea Pusri, Urea Kaltim, Npk Pelanggi, dan Npk

Kebomas dari PT. Petrokimia dari Sumbar.

Pemasaran barang dan produk-produk CV Tumbuh Subur dipasarkan

dalam wilayah Riau dan Sumatra Barat, dengan sasaran toko-toko pertanian,

KUD, perkebunan sawit, dan kekelompok petani. Dan juga mengikuti tender

penjualan pupuk yang diadakan di wilayah Riau.3

3 Sumber wawancara Direktur CV. Tumbuh Subur 02 Februari 2014
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B. Visi, Misi, Tujuan, Prestasi, dan Struktur Organisasi CV. Tumbuh Subur

1. Visi CV. Tumbuh Subur

Visi perusahaan adalah pandangan jauh ke depan kemana

perusahaan itu akan dibawa. Dengan visi perusahaan maka pikiran akan

terfokus dan akan berusaha mewujudkan visi perusahaan itu agar terwujud.

Dengan visi perusahaan itu bisa melihat masa depan perusahaan yang jelas

dan dapat di percaya serta bisa memacu semangat kerja seluruh karyawan.

Visi CV. Tumbuh subur ialah :

a. Menjadikan perusahaan CV. Tumbuh Subur lebih besar, maju  dan

berkembang dari tahun ke tahun

b. Menguasai perdagangan pupuk di Riau dan Sumbar

c. Mengembangkan usaha dengan membangun jaring diluar kota hingga

sumatra

d. Ingin bersaing dengan pasar-pasar pemasok pupuk yang ada di luar

sumatra seperti : jawa

2. Misi CV. Tumbuh Subur

Misi perusahaan adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan

untuk mewujudkan visi perusahaan dapat tercapai. Dengan merumuskan visi

perusahaan maka segala kegiatan dan usaha bisa terkontrol. Akan tetapi misi

perusahaan harus dibuat sejelas mungkin agar tidak membingungkan selain

itu misi peusahaan tidak boleh lepas dari visi perusahaan yang akan

dilaksanakan CV Tumbuh Subur untuk mewujudkan visi perusahaan. Misi

tersebut ialah:
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a. Menambah modal usaha

b. Menjaring konsumen, koperasi sebanyak-banyaknya

c. Memeberikan pelayanan baik dan memuaskan bagi pelanggan sehingga

tidak membuat pelanggan kecewa

d. Meningkatkan kualitas pupuk yang akan dijualkan kepada konsumen

e. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan dan perusahaan-perusahaan

yang membutuhkan pupuk kelapa sawit

f. Memperbanyak melakukan promosi kepada calon-calon konsumen yang

belum menjadi pelanggan

3. Tujuan CV. Tumbuh Subur

a. Terus maju dan berkembang meski dimakan zaman

b. Menguasai pasokan pupuk yang dikenal oleh masyarakat luas dan

dikenal sebagai suplier pupuk yang berkualitas

c. Membangun jaringan pasokan pupuk hingga di luar kota sumatra

4. Prestasi yang telah diperoleh oleh CV. Tumbuh Subur

a. Berhasil menjual produk sampai terget yang telah ditentukan oleh PT.

Sygenta dan mendapatkan bonus rekreasi berupa jalan-jalan keliling

ASEAN : Thailand, Malaysia dan Singapore.

b. Memenuhi target penjualan yang telah ditentukan dari PT. Mitra Agrinda

di sektor Herbisida dan mendapatkan bonus berupa Umroh ke tanah suci

Mekkah.
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c. Sebagai penjual barang terbanyak di Herbisida merek Roundup untuk

wilayah Riau tahun 2011 dan mendapatkan kunjungan khusus dari PT.

Monsanto Australia dan Deputy PT. Nurfarm Indonesia.4

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi suatu perusahaan merupakan salah satu bagian

organisasi internal yang penting dan merupakan salah satu fungsi dari

manajemen perusahaan itu sendiri. Struktur organisasi adalah wadah untuk

menghubungkan komunikasi antara bagian satu dengan bagian lainnya baik

secara vertikal maupun secara horizontal mengenai pekerjaan masing-

masing bagian demi tercapainya tujuano rganisasi atau perusahaan.

Dengan melakukan pemilihan serta penentuan struktur organisasi

yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam perusahaan maka

pencapian tujuan perusahaan akan lebih terarah. Fungsi struktur dalam

sebuah organisasi adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia

yang menjadi anggotanya untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang

harus ia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab kepada siapa,

sehingga proses kerjasama menuju pencapaian tujuan organisasi dapat

terwujud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkans ebelumnya.

Struktur organisasi setiap perusahaan berbeda-beda, karena struktur

organisasi perusahaan tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan perusahaan itu

sendiri, kemampuan dari setiap karyawan dalam perusahaan, dan

kebijaksanaan dari sudut manajemen perusahaan. Selainitu, dengan struktur

4 Sumber Wawancara Direktur CV. Tumbuh Subur 02 Februari 2014
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organisasi yang jelas dan baik maka akan dapat diketahui sampai dimana

wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang dalam

menjalan kantugasnya. Dengan adanya struktur organisasi dapat diperoleh

gambaran mengenai susunan organisasi, uraian pekerjaan dari setiapbagian-

bagian yang ada dalam perusahaan serta system koordinasi antara bagian

sehingga aktivitasnya dapat dilakukan dengan baik dan benar.

Adapun struktur organisasi pada CV. Tumbuh Subur adalah sebagai

berikut :

Gambar 2.1 StrukturOrganisasi CV. Tumbuh Subur

Sumber : CV. Tumbuh Subur tahun 20135

5 Sumber CV. Tumbuh Subur
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Dari gambar 2.1 Struktur Organisasi CV. Tumbuh Subur Pekanbaru

dapat diketahui tugas dari masing-masing bagian dalam organisasi tersebut

adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur adalah orang yang mendirikan perusahaan.Tugas Direktur

adalahsebagaiberikut :

a. Membuatdanmengambilkeputusan yang berhubungan dengan kegiatan

perusahaan.

b. Menerimalaporanpenjualan roti.

c. Menerima laporan kas.

Direktur berhak  dan berkuasa mewakili perseroan dimanapun juga

baik didalam maupun diluar perseroan pengadila, mengikat perseroan

dengan pihak lain atau sebaliknya di dalam pekerjaan itu ia berhak

melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan pengurusan dan

segala tindakan kepemilikan, asal saja dalam rangka maksud dan tujuan

serta guna kepentingan perseroan. Akan tetapi dengan ketentuan

pembatasan untuk :

a. Meminjam uang atau meminjamkan uang untuk dan atas nama perseroan

b. Mengikat perseroan sebagai penanggung

c. Mengagunkan atau menjamin dengan cara apapun harta kekayaan

perseroan

d. Memberikan kuasa untuk dan atas nama perseroan kepada pihak lain

serta mencabut kembali surat kuasa itu
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e. Haruslah meminta persetujuan terlebih dahulu dari para sekutu

komanditer.6

2. Manager Operasional

Manajer operasional merupakan orang yang bertugas memimpin

kegiatan harian pabrik, bertanggungjawab atas seluruh kegiatan operasional

pabrik.

Tugas manajer operasional adalah sebagai berikut :

a. Membantu pimpinan dalam mengkoordinir dan mengawasi kegiatan

operasional perusahaan

b. Bertanggungjawab atas segala dokumen yang berhubungan dengan arus

barang masuk dan keluar barang di gudang

c. Melakukan pemesanan bahan baku dan mengawasi ketersediaan bahan

baku di pabrik

d. Memberi pengarahan, membina dan mengawasi kegiatan karyawan yang

ada di pabrik

e. Mengupayakan agar tingkat produktivitas dapat sesuai dengan target

3. Bendahara

Bendahara adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

pendapatan uang pendapatan CV. Tumbuh subur .

6Surat Notaris CV. Tumbuh Subur
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4. Transportasi

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam

melakukan aktivitas sehari-hari. Adapun tugas transpotasi adalah sebagai

berikut :

a. Mengambil barang dari gudang untuk dibawa ketoko

b. Mengantarkan barang pesanan konsumen

c. Mempermudah aktivitas perusahaan dalam menjalankan kegiatannya

5. Karyawan Toko

Tugas karyawan toko ialah sebagai beirikut :

a. Memeriksa barang yang kosong

b. Merapikan barang

c. Memeriksa dan mengontrol barang yang rusak

d. Mengerti semua barang yang ada ditoko dan dapat menjelaskannya

kepada konsumen.

6. Kasir

Kasir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap

penerimaan dan pengeluaran kas dipabrik. Tugas dari kasir adalah sebagai

berikut :

a. Mencatat transaksi penjualan harian

b. Menghitung penjualan harian


