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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian Peranan menurut Komaruddin (1994;768) adalah sebagai 

berikut : 

1. “Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh seseorang dalam 
bagian manajemen. 

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 
3. Bagian atau fungsi seseorang  dalam kelompok atau pranata. 
4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik 

yang ada padanya. 
5. Fungsi setiap variable dalam hubungan sebab akibat.” 

 
Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan yang 

dimaksud dalam judul skripsi ini merupakan pola perilaku dan fungsi seseorang di 

dalam mencapai tujuan, dan tujuan yang hendak dicapai adalah pengendalian 

intern dalam pengendalian penjualan. Dengan demikian diharapkan controller 

dapat berperan mengendalikan penjualan untuk meningkatkan volume penjualan. 

 

 

2.2 Controllership sebagai Suatu Fungsi 

Banyak perusahaan menganggap Controller hanya sebagai bagian 

akuntansi yang tugasnya menyelenggarakan dan mengawasi catatan keuangan 

perusahaan saja. Tetapi sebaliknya, suatu controllership yang modern menyatakan 

bahwa sudah selayaknya seorang controller memperluas fungsi akuntansi kepada 

aplikasi manajemennya. Salah satu caranya yaitu dengan memberikan laporan 

serta menafsirkan berbagai data laporan tersebut untuk digunakan sebagai dasar 

dalam melaksanakan tugas manajemennya sendiri serta para eksekutif lainnya. 

Controller harus memiliki pandangan yang sama dengan pimpinan pada 

kombinasi operasi yang paling menguntungkan. Hal ini dikarenakan semakin 

berkembangnya aktivitas perusahaan yang menyebabkan semakin rumitnya 

organisasi, sehingga seorang pimpinan tidak dapat melaksanakan semua hal 
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seorang diri saja, untuk itu pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang 

dapat mengarahkan tindakan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

Dalam hal ini pimpinan memerlukan bantuan controller dalam mengamankan, 

mengendalikan serta melaporkan berbagai kegiatan usaha. Fungsi controller tidak 

selalu dilaksanakan oleh pejabat dengan sebutan controller, fungsi ini dapat juga 

dilaksanakan oleh kepala bagian akuntansi, manajer kantor, bendaharawan atau 

sekretaris. Umumnya masalah-masalah yang dihadapi controller adalah mengenai 

kebijakan perencanaan masa yang akan datang, masalah organisasi, pengarahan 

usaha, pengendalian biaya, pengelolaan dan pengendalian persediaan dimana 

semuanya itu harus dikoordinasikan secara wajar. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Willson dan Campbell 

(2003:19) yang dialih bahasakan oleh Tjinjtin F. Tjendera sebagai berikut : 

“Memang benar bahwa controller harus melakukan kegiatan 
akuntansi, tetapi dia tidak harus membatasi peranannya hanya dalam 
fungsi akuntansi, dan  dia juga tidak harus membatasi peranannya 
hanya dalam fungsi pencatatan namun lebih banyak agar dia 
memperluas fungsi akuntansi kepada aplikasi manajemennya.” 
 
Jadi controllership adalah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan 

bagaimana menghidupkan data akuntansi tersebut agar berguna bagi manajemen, 

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Controllership 

senantiasa berhubungan dengan usaha untuk menyediakan informasi dan fungsi 

tersebut dilakukan oleh controller. 

 

 

2.2.1 Pengertian Controller 

Banyak sebutan yang dipergunakan untuk jabatan kepala akuntansi, akan 

tetapi yang paling umum dan representatif ialah controller. Istilah controller 

berasal dari bahasa Perancis yaitu  compte yang berarti account atau rekening. 

Dengan demikian, secara historis istilah controller bukan berhubungan dengan 

control melainkan berhubungan dengan akuntansi. 

Pada mulanya tugas controller hanya memiliki fungsi pencatatan dalam 

bagian akuntansi saja, akan tetapi dengan bertambah besar dan rumitnya operasi 
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perusahaan maka tugas seorang controller berkembang mencakup juga terhadap 

aplikasi manajemennya. Tugas-tugas controller kadang dipikul oleh seorang 

kepala bagian akuntansi, manajer kantor, bendaharawan, asisten bendaharawan 

bahkan sekretaris. Akan tetapi, dengan semakin bertambahnya tekanan pada 

pengendalian akuntansi (accounting control), dan dengan adanya kebutuhan 

pimpinan akan tambahan informasi untuk tujuan statistik dan pengambilan 

keputusan keuangan, maka tambahan istilah “Controllership” telah memperoleh 

pengakuan yang selayaknya, terutama pada perusahaan yang lebih besar, lebih 

rumit, dan yang terorganisir dengan lebih baik. 

Pengertian Controller menurut Usry dan Hammer yang dialihbahasakan 

oleh Sirait dan Wibowo (2002;11) adalah sebagai berikut : 

“Kontroler adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas 
fungsi akuntansi perusahaan. Kontroler mengkoordinasikan 
keikutsertaan manajemen dalam fase perencanaan dan pengendaliaan 
untuk mencapai sasaran perusahaaan, dalam menentukan keefektifan 
pelaksanaan kebijakan, dan dalam menyusun struktur dan prosedur 
organisasional. Dia juga bertanggung jawab untuk mengamati metode 
perencanaan dan pengendalian yang digunakan diseluruh bagian 
perusahaan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam 
perencanaan dan pengendalian-pengendalian.” 
 
Tanggung jawab dan pengendalian operasional berada pada kepala 

departemen fungsional masing-masing, tetapi mengambil keputusan berdasarkan 

pada laporan analisis, rekomendasi, nasihat dan ketetapan mekanisme 

pengendalian yang diberikan oleh controller. Disini berarti bahwa keterlibatan 

controller dalam pengambilan keputusan dan pengendalian tindakan bersifat tidak 

langsung. 

Hampir sejalan dengan pendapat diatas, Willson dan Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera (2003; 10), mengemukakan pengertian 

controller sebagai berikut : 

“The manager is change of accounting department is known as the 
controller. The controller is member of the top management team, and is 
also an active participant in the planning, controll and decision making 
process.” 
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Sedangkan pengertian controller (pengawasan) oleh Komarudin (1994; 

164) adalah sebagai berikut : 

“Seorang petugas dalam pengawasan besar atau menengah yang 
memiliki keahlian teknis seorang akuntan. Fungsi pengawas yang 
terutama adalah berhubungan dengan akunting, pengawasan 
terhadap hasil analisa, pengauditan, urusan perpajakan, peramalan 
dan ekonomi.”  
 
 
Sedangkan menurut buku Kamus Akuntansi yang ditulis oleh Syahrul dan 

Muhammad Afdi Nizar, (2000; 207) : 

“ Controller adalah orang atau pejabat yang bertanggung jawab atas 
kegiatan pembukuan perusahaan.” 

Ada indikasi bahwa sebutan controller tidak tepat bagi orang yang tidak 

bertugas mengendalikan perusahaan. Para pimpinan yang bertanggung jawab 

untuk operasi, merupakan orang-orang yang sesungguhnya melakukan fungsi 

pengendalian. Akan tetapi, mereka hanya dapat mencapai tujuannya dengan 

berdasarkan pada laporan, analisa, rekomendasi, advis, serta mekanisme dan 

pengendalian yang disediakan oleh controller. Pengendalian ongkos dan biaya 

operasi pada semua tingkatan memerlukan suatu rencana yang dipertimbangkan 

dengan baik disertai laporan periodik yang mengukur prestasi kerja. Sebutan yang 

lebih tepat mungkin adalah “Manajer Perencanaan dan Pengendalian”, yang 

sedikit dapat menggambarkan fungsi-fungsi manajemen. 

Dalam buku Kamus Akuntansi yang ditulis oleh Syahrul dan Muhammad 

Afdi Nizar (2000; 206) : 

“Tugas utama controller adalah : 
1. Perencanan untuk pengendalian 
2. Pelaporan dan Penginterpretasian keuangan 
3. Administrasi dan manajemen pajak, pemeriksaan (audit) 

manajemen dan pengembangan sistem akuntansi, serta 
pemeriksaan internal.” 

 

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian 

controller mempunyai ruang lingkup yang berbeda sejalan dengan fungsinya yang 

semakin luas. Tetapi terdapat suatu konsep yang pada umumnya controller 
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dipandang sebagai kepala akuntansi yang mengawasi dan menyelenggarakan 

catatan keuangan formal dari suatu perusahaan. Meskipun demikian kepala bagian 

akuntansi tidak melakukan pengendalian secara langsung didalam perusahaan, 

akan tetapi fungsi ini dipegang oleh para pemimpin yang bertanggung jawab atas 

operasi yang dipimpinnya. Selain itu controller juga bertanggung jawab untuk 

mengamati metode perencanaan dan pengendalian yang digunakan serta 

mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian. 

 

 

2.2.2. Fungsi Controller 

Pada dasarnya masalah manajemen tidak jauh berbeda di antara berbagai 

jenis industri dan perusahaan. Selalu akan terdapat masalah-masalah penetapan 

kebijaksanaan, perencanaan dan tindakan untuk masa yang akan datang, masalah 

organisasi, pengarahan usaha dan pengendalian biaya penjualan dan pengendalian 

produksi. 

Ada kekhususan dalam operasi-operasi kecil atau mendetil dari berbagai 

jenis perusahaan terhadap pembatasan ekonomis dan politis yang mengelilinginya. 

Perusahaan listrik, telepon dan air (public utility), perusahaan asuransi, perantara, 

hotel, pusat rekreasi, institute keuangan dan toko serba ada, menunjukkan contoh-

contoh dari kekhususan dalam organisasi dan prosedur. 

Fungsi Controllership tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan besar 

untuk dapat memberikan kesempatan besar bagi seorang controller yang cakap 

untuk membuktikan kegunaan dan nilainya bagi perusahaan. Masih banyak 

perusahaan-perusahaan kecil yang membutuhkan jasa-jasa seorang akuntan. 

Atas dasar umum yang berhubungan dengan controllership ini, maka di 

bawah ini akan dibahas fungsi-fungsi khusus controllership menurut Willson dan 

Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003; 22) yang 

terdiri dari : 

 

1. “Fungsi Perencanaan (Planning) 
2.  Fungsi Pengendalian (Control) 
3.  Fungsi Pelaporan (Reporting) 
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4.  Fungsi Akuntansi (Accounting) 
5.  Tanggung jawab utama lainnya.” 

 

1. Fungsi Perencanaan (Planning) 

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi 

sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang, menganalisa, merevisi (bila perlu), mengkomunikasikan 

kepada semua tingkat manajemen serta menggunakan sistem-sistem dan 

prosedur-prosedur yang cocok. 

Penetapan dan pemeliharaan suatu rencana operasi yang terintegrasi telah 

diuraikan sebagai fungsi pokok dari controller. Tujuan perusahaan adalah 

laba, dan diperlukan perencanaan yang matang untuk mencapainya, karena 

laba tidak datang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita perlu membahas 

peranan controller modern dalam perencanaan perusahaan. 

Pertama, dia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana 

didukung oleh semua jenjang manajemen. Implikasi dari suatu rencana yang 

terintegrasi adalah bahwa semua bagiannya akan saling berhubungan dan 

saling mendukung tujuan perusahaan. Sehingga semua anggota manajemen 

harus berpartisipasi atas kemauan dan kesadaran sendiri. Hal tersebut 

seharusnya merupakan rencana perusahaan, bukan rencana controller. Seorang 

controller hanya akan bertindak sebagai koordinator dalam berbagai tingkatan, 

menerjemahkan sesuatu ke dalam satuan-satuan moneter dan menggabungkan 

semua rencana ke dalam satuan keuangan, yang pada akhirnya dinyatakan 

sebagai perhitungan laba-rugi dan laporan taksiran kondisi perusahaan 

(neraca), disertai dengan daftar-daftar pendukung. 

Dengan mengasumsikan telah adanya pengakuan akan perlunya suatu 

rencana, dan adanya keinginan berpartisipasi dari semua tingkatan 

manajemen, maka controller mempunyai tanggung jawab untuk memastikan 

bahwa bagian-bagian di dalamnya adalah baik dan cocok satu sama lain. 

Menurut Robert N Anthony, John Dearden dan Norton M Bedford, dalam 

Buku “Sistem Pengendalian Manajemen” yang dialihbahasakan oleh Agus 
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Maulana (1992; 11), bahwa controller sebagai staf eksekutif harus dapat 

menetapkan hal-hal sebagai berikut : 

1. “Rencana atau ramalan penjualan dapat mendukung 
kebijaksanaan dan tujuan perusahaan yang telah diketahui. 

2. Rencana Penjualan kelihatan realistis. 
3. Rencana atau schedule produksi mendukung program 

penjualan. 
4. Rencana produksi berada dalam kemampuan  fasilitas yang 

dimiliki. 
5. Tingkatan hubungan biaya dan ongkos adalah wajar.” 
 

Apabila rencana sudah disatukan, controller harus menguji atau menilai 

kewajaran dan melaporkan pada pimpinan tertinggi mengenai temuan 

(findings)nya. Rencana itu harus dinilai atas suatu basis yang menyeluruh 

dalam hubungannya dengan hal-hal berikut ini : 

1. Ditilik dari segi pengalaman yang lalu, apakah rencana tersebut 

realistis. 

2. Apakah rencana itu mencerminkan kondisi ekonomi yang diharapkan 

dan akan berlaku dalam masa rencana. 

3. Dalam hubungannya dengan kebijaksanaan manajemen, apakah lini 

produk yang direncanakan akan dihentikan, setelah atas dasar 

pertimbangan praktis. 

4. Apakah rencana itu memenuhi persyaratan hasil atas investasi (Return 

on Invesment ) yang dikehendaki dan memenuhi ujian-ujian lain 

diterapkan. 

Sebagai pengujian dan analisa akan terlaksana pada saat rencana mula-mula 

dirumuskan, dan selebihnya menunggu sampai diperolehnya gambaran secara 

menyeluruh. Akan tetapi, pada saat rencana itu dilaksanakan, controller harus 

berperan sebagai penasihat dan koordinator. 

2.   Fungsi Pengendalian ( Control) 

Mengembangkan dan merevisi norma-norma ( standards ) yang memuaskan 

sebagai ukuran pelaksanaan, dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada 

para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil 

pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar. 
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Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran dan perbaikan terhadap 

pelaksanaan kegiatan, sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat tercapai. 

Pengendalian manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dan cocok dengan 

rencana atau standarnya. Juga dalam fungsi ini, controller dapat memberikan 

bantuan. Dalam hal ini seorang controller tidak dapat memaksakan 

pengendalian, terkecuali dalam departemennya sendiri, tetapi dia menyediakan 

informasi yang akan digunakan oleh pimpinan fungsional untuk mencapai 

pelaksanaan yang diharuskan. 

Kegiatan dalam bidang pengendalian ini membahas banyak waktu dari staf 

controller. Sebagian informasi disediakan setiap saat, sesuai dengan 

kebutuhan. Dalam pendekatan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

fungsi pengendalian, suatu pandangan yang luas biasanya akan banyak 

membantu. Hasil akhir dari fungsi pengendalian tidak hanya berupa suatu 

laporan atas prestasi kerja, melainkan mencakup pertimbangan-pertimbangan 

seperti berikut : 

1. Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk pengendalian 

2. Evaluasi terhadap norma standar, termasuk analisa yang saling 

berhubungan 

3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya, 

dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah distandarkan. 

4. Pengembangan trend dan hubungan-hubungan untuk membantu para 

pimpinan organisasi 

5. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, sistem dan 

prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan  berguna, atas basis 

yang paling ekonomis. 

   Ada sesuatu hal yang perlu direnungkan, yaitu seorang manajer tidak dapat 

mengendalikan apa yang sudah berlaku. Dia dapat mempelajari tindakan di 

masa yang lalu. Untuk menetapkan tempat dan sebab terjadinya 

penyimpangan. Jenis pengendalian yang terbaik adalah dengan cara melihat ke 

depan. Hal ini harus diingat oleh controller apabila dia berpartisipasi dalam 

fungsi pengendalian. Dengan memberikan pemikiran yang terus-menerus 
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terhadap segala jenis langkah yang perlu diambil, sebelum dimulai tindakan 

operasi, untuk menjamin adanya pelaksanaan yang “sesuai dengan norma” 

atau berdasarkan sesuatu yang “diinginkan“. Hal ini dinamakan sebagai 

“preventive control“ ( Pengendalian Preventif ). 

3.   Fungsi Pelaporan ( Reporting ) 

Menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan untuk 

digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan, 

mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan dan tujuan 

satuan organisasinya. Selain itu juga mempersiapkan dan menyampaikan 

berkas-berkas laporan eksternal yang diperlukan untuk memenuhi permintaan 

instansi pemerintah, para pemegang saham, institusi keuangan, para pelanggan 

dan masyarakat umum. 

Sepanjang menyangkut manajemen internal, fungsi pelaporan 

berhubungan erat, baik dengan fungsi perencanaan, maupun dengan fungsi 

pengendalian. Pelaporan merupakan hal yang hakiki agar perencanaan dan 

pengendalian menjadi hal yang efektif. Namun fungsi pelaporan bukan 

sekedar menyajikan tabulasi, tidak seluruhnya bersifat rutin, meskipun 

beberapa fase memang demikian. Selain itu, manajemen yang membuat 

keputusan sering tidak dapat diberi informasi secukupnya semata-mata dari 

laporan periodik, walaupun laporan itu telah direncanakan sebaik-baiknya. 

Fungsi pelaporan mencakup pengintegrasian angka-angka, dan controller 

belum bebas dari tugasnya sebelum manajer benar-benar memahami fakta 

yang dipaparkan. 

Beberapa komentar diatas berhubungan dengan pelaporan manajemen, dan 

ini mungkin merupakan bidang yang paling penting. Informasi harus dapat 

disediakan untuk bidang yang lebih luas. Controller akan diminta untuk 

menyediakan data yang bersifat keuangan atau statistik kepada golongan-

golongan lain, seperti : 

• Para pemegang saham. (laporan tahunan dan triwulan) 

• Para kreditur, yaitu bank, rekanan (supplier), institusi pembiayaan lainnya. 

• Bursa-bursa efek 
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• Para pegawai dan masyarakat umum 

• Para Pelanggan 

• Instansi dan lembaga-lembaga pemerintah, seperti : 

� Securities and exchange commission (SEC) atau di indonesia 

disebut dengan BAPEPAM 

� Direktorat Pajak 

� Departemen Perdagangan 

� Departemen Tenaga Kerja 

� Pemerintah Daerah 

4.  Fungsi  Akuntansi (Accounting) 

Mendesain, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan 

biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara 

menyeluruh, per divisi, perpabrik, dan per satuan. Hal tersebut dipergunakan 

untuk dapat mencatat semua transaksi keuangan dalam pembukuan secara 

wajar, agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, disertai dengan 

pengendalian internal (internal control ) yang memadai. 

Pencatatan transaksi-transaksi keuangan secara sistematis sering 

dipandang sebagai fungsi pokok dari controller. Controller diharapkan untuk 

menerapkan secara praktis, prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang 

sehat dalam perusahaannya. Dia juga diharapkan dapat mengembangkan dan 

memelihara catatan dan prosedur, termasuk pengendalian internal yang 

memadai, sehingga laporan mencerminkan secara wajar kondisi keuangan dan 

hasil usaha dari perusahaan. 

5.  Tanggung jawab utama yang lainnya. 

  Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi perpajakan, termasuk saling 

berhadapan dengan inspeksi pajak, memelihara hubungan yang sesuai dengan 

internal dan eksternal auditor, mengadakan dan menata program-program 

asuransi, mengembangkan dan memelihara sistem dan prosedur, 

mengembangkan program penyimpanan catatan, mengawasi fungsi 

kebendaharaan yang telah dilimpahkan, membentuk program mengenai 
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hubungan dengan para investor dan masyarakat umum, serta mengarahkan 

fungsi-fungsi lainnya yang telah dilimpahkan. 

Jelas, bahwa apabila keadaan memerlukan, bisa saja terjadi penyimpangan 

dari fungsi-fungsi dasar sebagaimana diuraikan di atas. Perlu ditekankan, bahwa 

controller tidak boleh dilimpahkan dengan fungsi-fungsi yang bersifat 

operasional, sehingga dapat melemahkan dan mengurangi efektivitas usahanya 

dalam bidang perencanaan dan pengendalian finansial. 

 

2.2.3  Kualifikasi Seorang Controller yang Efektif 

Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F. 

Tjendera (2003; 31) Kualifikasi dari seorang controller yang Efektif adalah 

sebagai berikut : 

1. “Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya, 
disertai suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh 
mengenai prinsip-prinsip akuntansi. 

2. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian 
dan pengendalian. 

3. Pemahaman umum mengenai jenis industri dalam mana tergolong, 
dan pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang 
terlibat. 

4. Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan, termasuk 
teknologi, produk, kebijaksanaan, tujuan, sejarah, organisasi dan 
lingkungannya. 

5. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen 
dan suatu pemahaman dasar terhadap problema-problema fungsional 
lain yang berhubungan dengan teknik, produksi, pembelian atau 
perolehan, hubungan-hubungan masyarakat dan pemasaran. 

6. Kemampuan untuk menyatakan ide-idenya dengan jelas, secara 
tertulis atau dalam penyajian yang informatif. 

7. Kemampuan  menggerakkan orang-orang lain untuk mencapai 
tindakan dan hasil yang positif.” 

 
 
Sedangkan menurut Vijay Sathe (1982; 141) kualifikasi dari controller dapat 

dilihat sebagai berikut : 

 

 

 



Bab V Simpulan dan Saran 
 

18 

Tabel 2.1 

Characteristics of Strong Controllers 

Characteristics 
Number 

Description of Characteristics Spesific Attribute and Behaviours 

Personal Qualities 
1. 
 
 
2. 

Personal Energy and 
Motivation 

 
Personal Integrity and 
Personal Commitment 

 - Is a doer 
 - Is a ware of everything going on  

- Takes initiative 
- Is unbiased source of   
  information                
- Doesn’t try to bluff (“I don’t   
  know, but I’ll find out”) 
- Is the Consistence of the   
  division 
- Is not a “yes man” 
- Is candid  

Technical Competence 
3. 
 
4. 

Accounting Knowledge 
 

Analytical Skill 

- Technical ability is not in  
   question 
- Determines not only what  
   happen but also why something   
   happened 
- Is good arranging and  
   rearranging and number 
- Is able to spot trends before they  
   become reality 
- Is able to dig below the numbers 

Business Judgement 
5 Understanding of what 

management needs to run the 
business effectivity 

- Is a business person 
- Has a good business judgement  
- Is a familiar with other parts of  
   the division’s business 
- Anticipates future business  
  problem 
- Recommends action to deal with  
  future business problem 
- Keep on eye on the whole  
   business 
- Is not always concerned about  
  not spending 

Communication Skill 
6 Ability to judge what is 

important to management and 
make recommendations 

- Does not think of financial  
   control 
- Is able to summarize quickly  
   and accurately 
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- Mentally makes the same  
   decision as the divisions  
  general  manajer 
- Provides management with  
   information even before it  
   realizes the need for it  
- Think the way the division  
   manager thinks 
- Quikly graps information of real  
   concern to management 
- Is willing to estimate 
- Is able to judge the degree of  
   accuracy needed 
- Does not emphasize accurancy  
   as and in it self 
- Does not get lost in allocating  
   costs 
- Speak the language used by  
  management 
-Keeps the audience in mind 
- Is able to come to grips with  
  facts and make 
recommendations 

Interpersonal Skill 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Building relationships and 
developing influence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ability to challenge 
management constructively 

- Is part of the management team 
- Is management’s trusted  
   counselor 
- Is flexible in meeting  
   management’s demand 
- Is the general manager’s after  
  ago 
- Is a sounding board for  
  management when sensitive  
  issues are discussed 
- Opens up communications 
- Is respected by management 
- Is trusted by management 
- Builds trust 
- Ask the right question 
- Thinks about the impact of  
   numbers 
- Continually challenge  
  management’s analysis and  
  plans 
- Knows when the risk fights and  
   when to give 
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- Is always asking questions 
- Does not hestitate to question  
  management’s action after it is  
  taken 
- Does not hestitate to criticize 
- Management plans and actions 

Managing Dual Accountability 
9 Recognize important 

responsibility to both division 
and corporate management 

- Understand corporate  
  expectations 
- Recognizes responsibility to  
   corporate management 
- Is able to judge what is  
   important and what is not  
- Has good report with corporate  
   management 
- Is the eyes, ears, and sense of  
   management 

 
Seorang controller mungkin memiliki kemampuan teknis, dapat 

merencanakan tugas-tugas yang telah dilimpahkan padanya, dan juga dapat 

mengawasi serta mengarahkan tenaga-tenaga kerjanya, tetapi dia harus juga 

memiliki integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi jika dia ingin berhasil 

dalam tugasnya. Dia harus jujur, wajar, dan tulus dalam menghadapi siapa saja 

yang berhubungan dengannya, agar pentingnya fungsi controllership dapat diakui. 

 

2.2.4. Struktur Organisasi untuk Controller yang Efektif 

Tinjauan terhadap tanggung jawab Controllership menunjukan ruang 

lingkup yang luas dari fungsi itu. Seperti pada semua jabatan manajemen, harus 

ada lingkungan yang wajar bila perusahaan ingin mencapai pertumbuhan dan 

profitabilitas yang direncanakan. Apapun namanya, status dari controller harus 

jelas secara penuh. Terdapat kebutuhan yang riil dalam setiap perusahaan akan 

fungsi pengumpulan fakta disertai kemampuan untuk menganalisa fakta-fakta dan 

memberikan rekomendasi yang sesuai. Fungsi ini dapat dilaksanakan oleh yang 

lain, tetapi controller mempunyai posisi yang lebih baik untuk mengumpulkan 

informasi yang diperlukan dengan pandangan dan pengetahuannya yang luas 

tentang perusahaan. 
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Untuk mencapai tugas yang efektif, seorang controller harus mempunyai 

suatu hubungan yang setara dengan semua pimpinan fungsional utama lainnya. 

Ini terbukti dari semakin banyaknya controller yang pada tahun-tahun 

terakhir ini telah dipromosikan kejabatan yang semakin tinggi tanggung 

jawabnya, termasuk menjadi pimpinan tertinggi (direktur utama ). 

James D Willson and John B Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin 

F. Tjendera  (20003; 43) mengemukakan bahwa: 

“Suatu organisasi yang efektif dapat didefinisikan sebagai suatu 
kelompok individu yang bekerja sama mengambil tindakan-tindakan 
yang dapat mencapai suatu tujuan, umum.”  
 
Dalam membentuk suatu tim akuntansi yang dapat menjawab kebutuhan-

kebutuhan manajemen secara tepat waktu, controller harus mempertimbangkan 

setidak-tidaknya 3 (tiga) faktor berikut ini : 

1. Struktur organisasi yaitu pengelompokan yang wajar dari fungsi-fungsi untuk 

dapat melaksanakan tugas-tugas secara efektif, penetapan hubungan-hubungan 

yang wajar di dalam kelompok yang bersangkutan dan dalam perusahaan 

secara keseluruhan, dan menjamin adanya unsur-unsur pengendalian yang 

wajar. 

2. Pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan yang wajar kepada setiap 

tingkatan organisasi dan setiap unit. 

3. Seleksi individu-individu yang tepat untuk setiap pekerjaan. 

Pertimbangan dan evaluasi yang sungguh-sungguh terhadap faktor-faktor 

ini dapat membentuk keberhasilan fungsi controller dalam menyediakan kepada 

perusahaan suatu kemampuan yang efektif ditinjau dari segi biaya dan cepat 

tanggap. 

 

Efektifitas organisasi akan tergantung pada kemampuan untuk : 

1. Menyediakan kepada pimpinan dan lembaga eksternal laporan-laporan data 

dan informasi yang cermat atas suatu dasar yang terjadwal dan tepat waktu. 

2. Menyediakan informasi tersebut atas dasar yang efektif dilihat dari segi biaya, 

yaitu dengan biaya yang minimum dapat mencapai hasil yang diinginkan. 
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3. Menyediakan tenaga-tenaga kerja yang kompeten bagi organisasi dan 

mengembangkan suatu program latihan yang memadai. 

 

2.2.4.1 Masalah-masalah Organisasi yang Khas bagi Controller 

Sementara perusahaan tumbuh atau berekspansi dan lingkungan berubah, 

controller akan dihadapkan dengan masalah-masalah dan keputusan yang 

berhubungan dengan struktur organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Willson 

dan Champbell dalam bukunya yang dialih bahasakan  oleh Tjinjing F. Tjendera 

(2003; 43-44) masalah yang berhubungan dengan struktur organisasi yaitu : 

1. “Struktur organisasi harus ditinjau secara berkesinambungan dengan 
mempertimbangkan teknologi yang berubah-ubah, kebutuhan-
kebutuhan baru, tanggung jawab berbeda dan keseluruhan lingkungan 
dalam mana perusahaan beroperasi. 

2. Sentralisasi atau desentralisasi perusahaan dan masalah yang 
berhubungan dengan fungsi akuntansi yang dapat dilaksanakan secara 
lebih efektif pada kantor pusat, kantor divisi, pabrik atau kantor pabrik, 
kantor cabang, kantor penjualan, dan lain-lain. 

3. Hubungan controller perusahaan dengan setiap controller divisi atau 
pabrik, apakah atas suatu hubungan garis langsung atau melalui kepala 
satuan operasi yang bersangkutan, atau atas suatu dasar ganda. 

4. Evaluasi terhadap fungsi yang dilaksanakan pada kantor pusat, dan pada 
tingkat divisi atau pabrik dan pendelegasian kembali tanggung jawab 
apabila memang sesuai. 

5. Evaluasi terhadap pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab yang 
berhubungan.” 

 

 

2.2.4.2 Struktur Organisasi yang Khas bagi Departemen  Controller 

Tidak ada suatu struktur organisasi yang memenuhi semua kebutuhan, 

tidak satupun rencana paling ideal. Beberapa penggolongan menurut fungsi 

ternyata praktis dan dapat dikerjakan. Masalah pokoknya adalah memutuskan 

bagaimana fungsi-fungsi dapat digolongkan untuk memperoleh hasil yang paling 

efektif dalam lingkungan khusus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya faktor-

faktor lain yang harus dipertimbangkan antara lain sifat perusahaan, pengalaman 

para pimpinan dan staf, tenaga kerja, lokasi-lokasi fisik, fiskal manajemen, dan 
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tujuan-tujuan perusahaan untuk tujuan pembahasan, suatu bagan organisasi 

fungsional yang khas bagi departemen controller diilustrasikan pada gambar 2.1 

Menurut Willson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F 

Tjendera (2003; 24). Beberapa komentar yang berhubungan dengan struktur yang 

demikian dapat ditunjukkan sebagai berikut : 

1. “Kelompok akuntansi umum (general accounting) dan akuntansi biaya 
(cost accounting) terutama berhubungan dengan pencatatan transaksi-
transaksi dan pelaporan hasil histories, bergantung pada volume 
transaksi dan tingkat kegiatan, fungsi-fungsi ini dapat dimasukkan 
dalam suatu kelompok. 

2. Fungsi-fungsi perencanaan dan pengendalian keuangan dipisahkan dari 
kegiatan pencatatan. Ini memungkinkan stafnya berkonsentrasi pada 
biaya-biaya yang berlebihan, pengukuran prestasi pelaksanaan, analisa 
varians (varians analysis), dan tindakan-tindakan koreksi yang akan 
diusulkan. Ini juga membuat para staf-nya menjadi lebih analitis dan 
membuat para personalia pabrik atau operasi untuk dapat mengerti 
sepenuhnya mengenai arti pentingnya penyimpangan (varians) dari 
neraca. 

3. Dalam perusahaan yang lebih besar terdapat kebutuhan akan tenaga 
yang sanggup melakukan penelitian khusus yang berhubungan dengan 
masalah tertentu, mengatur kembali lokasi pabrik, mengambil 
keputusan-keputusan untuk membeli atau membuat sendiri, serta 
melakukan analisa ekonomi dan keuangan mengenai kemungkinan 
membeli/mengambil alih perusahaan lain. 

4. Suatu departemen tersendiri harus dibentuk agar memiliki sumber-
sumber yang cukup tersedia untuk merencanakan sistem akuntansi, 
mengembangkan prosedur pelaksanaan, dan berkoordinasi dengan para 
staf pusat computer (bagi sistem yang menggunakan computer). Selain 
itu, departement itu harus menjamin agar sistem-sistem diintegrasikan 
secara tepat dan sesuai. 

5. Pada sebagian perusahaan, urusan pajak dan asuransi merupakan 
tanggung jawab controller. Fungsi-fungsi itu harus  dipisahkan karena 
kekhususan dari fungsi-fungsi tersebut dan karena dibutuhkannya 
keahlian yang tersendiri dan khusus. 

6. Bergantung pada besarnya perusahaan, suatu departemen tersendiri 
dapat dibentuk untuk pemeriksaan intern (internal auditing) yang 
melapor kepada controller untuk mencapai pemisahan tugas, selayaknya 
fungsi pemeriksaan intern harus dipisahkan sama sekali dari tanggung 
jawab akuntansi lainnya dan mungkin harus melapor kepada seorang 
pimpinan yang bukan controller, misalnya kepada direktur keuangan. 

7. Pada perusahaan-perusahaan yang berukuran kecil atau sedang, fungsi 
jenis-manajemen-perkantoran, seperti komunikasi, jasa-jasa kantor, 
pengiriman per pos, pengarsipan, jasa-jasa umum yang biasanya 
memerlukan sedikit pengetahuan atau keahlian akuntansi. Apa lagi 
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perusahaan telah semakin bertumbuh, controller harus mendelegasikan 
sepenuhnya tugas-tugas ini atau mengatur kembali penggunaannya, 
sehingga kegiatan usahanya dapat dipisahkan dengan lebih baik pada 
fungsi-fungsi pokok controllership.” 

 
Robert N Anthony, John Dearden dan Norton M Bedford, dalam bukunya 

Sistem Pengendalian Manajemen, yang diterjemahkan oleh Agus Maulana (1992; 

53) mengatakan bahwa : 

“Walaupun struktur organisasi dapat berbeda-beda ukuran dan bentuknya, 
namun tetap dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori umum yaitu : 
1. Struktur fungsional, dimana setiap manajer bertanggung jawab atas 

fungsi tertentu, misalnya produksi. 
2. Struktur Divisi, dimana setiap manajer bertanggung jawab atas hampir 

semua fungsi yang dilakukan dalam membuat dan mendistribusikan 
kelompok atau lini produk masing-masing divisi. 

3. Struktur Matriks, yang menggabungkan dua macam struktur organisasi, 
ditata berdasarkan fungsi lainnya berdasarkan program.”  

 

 

2.3 Penjualan 

2.3.1 Pengertian Penjualan  

Penjulan merupakan suatu kegiatan utama dalam perusahaan karena 

penjualan adalah sumber pendapatan bagi perusahaan. Menurut Kohler 

(1994:415) pengertian penjualan adalah: 

“A  bussiness transaction involving the delivery (of  comodity,on item of 
merchandise of propety a right,or service in exchange for (the receipt 
of)cash, a promise to pay, or money equivalent, or for any combination in 
terms of the ammount of such cash,promise to pay,or money  equivalent.” 

 
Jadi penjualan adalah transaksi usaha yang melibatkan pengirim untuk 

suatu komoditi barang dagangan  atau hak milik ,suatu hak atau jasa yang 

ditukarkan dengan uang tunai janji untuk membayar atau sejenisnya atau dengan 

gabungan dari hal tersebut dicatat dan dilaporkan dalam suatu jumlah tunai untuk 

membayar atau sejenisnya. 

Menurut Komarudin  (1994:775) penjualan didefinisikan  sebagai berikut: 

“Penjualan adalah suatu persetujuan yang menerapkan bahwa penjual 

memindahkan hak kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut  harga”. 
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Kotler  Philip  ( 2002:21 ) yang dialih bahasakan oleh Hendra Teguh, 

Mengemukakan konsep penjualan yang sering digunakan sebagai pendekatan 

umum terhadap pasar oleh banyak perusahaan sebagai berikut: 

“Konsep penjualan berkeyakinan bahwa para konsumen dan perusahaan 
bisnis ,jika dibiarkan, tidak akan secara teratur  membeli cukup banyak 
produk-produk yang ditawarkan oleh organisasi tertentu.oleh karena 
itu,organisasi tersebut harus melakukan usaha penjulan dan promosi yang 
agresif” 
 

 

Hendriksen  (2002:17)  dalam bukunya Teori Akunting 

mengutarakan bahwa saat terjadinya penjualan adalah sebagai berikut: 

1. “Secara hukum, pejualan terjadi ketika hak berpindah dan tumtutan 

pembayaran timbul. 

2. Secara ekonomi,penjalan terjadi bila : 

a. Adanya bukti yang pasti bahwa penjual benar-benar ingin menjual. 

b. Identifikasi barang tertentu yang siap dijual. 

c. Persetujuan antara pembeli dan penjual mengenai harga dan 

penetapan harga.” 

 

 

2.3.2 Klasifikasi Penjualan 

Menurut La midjan (2001;170), penjulan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut :  

1. Penjualan Tunai 

Yaitu penjualan yang bersifat cash and carry.pada umumnya terjadi 

secara kontan dan dapat pula terjadi pembayaran selama 1 bulan 

dianggap kontan 

2. Penjualan kredit 

Yaitu penjualan dengan tenggang waktu rata-rata lebih dari 1 bulan 

3. Penjulan Tender 

Yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui  prosedur tender untuk 

memenuhi permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut 
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4. Penjualan Ekspor 

Yaitu penjualan yang dilaksanakan kepada pihak pembeli dari luar 

negeri yang mengimpor barang tersebut 

5. Penjualan konsinyasi 

Yaitu menjual barang secara titipan kepada pembeli, yang sekaligus 

sebagai penjual. Apabila barang tersebut tidak laku terjual, barang 

tersebut akan kembali ke penjual. 

 

 

2.4 Pengendalian Penjualan 

2.4.1 Pengertian  Pengendalian 

Fungsi pengendalian (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses 

manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses 

manajemen, karena itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian 

ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini 

merupakn hal yang saling mengisi karena : 

1. Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan 

2. Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana 

3. Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik juga 

4. Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah 

pengendalian atau penilaian dilakukan. 

Dengan demikian peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau 

buruknya pelaksanaan suatu rencana. Menurut Welsch, dkk yang diterjemahkan 

oleh Purwatiningsih dan Maudy  (2000;13) pengertian pengendalian yaitu : 

“Pengendalian didefinisikan sebagai proses mengukur dan 
mengevaluasi kinerja actual dari setiap bagian organisasi suatu 
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perusahaan, kemudian melaksanakan tindakan perbaikan apabila 
diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa perusahaan 
dapat mencapai sasaran, tujuan, kebijakan, dan standar yang telah 
ditetapkan secara efisien”. 
 
 
Sedangkan menurut Usry and Hammer yang dialihbahasakan oleh 

Alfonsus dan Herman Wibowo (2002;9) pengertian pengendalian adalah sebagai 

berikut : 

“Pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk 
mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan 
rencana dan membuat tindakan yang tepat unruk mengkoreksi 
perbedaan yang penting”. 

 
 

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian 

merupkan proses pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, 

agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan 

dapat terselenggara. Selain itu, pengendalian juga merupakan proses penentuan, 

apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang harus dilaksanakan, yaitu 

pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-

perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan 

standar. 

Tujuan pengendalian yaitu : 

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari 

rencana. 

2. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan-

penyimpangan (deviasi). 

3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 
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Fungsi utama dari pengendalian menurut Welsch, dkk  yang 

diterjemahkan oleh Purwatiningsih dan Maudy (2000;35) adalah sebagai berikut 

:“untuk meyakinkan tercapainya tujuan, sasaran dan standar perusahaan”. 

Tindakan pengendalian dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah 

proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. Pengendalian dilakukan bukan hanya 

untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya 

kesalahan-kesalahan, serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. 

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan 

bahwa pengendalian merupakan suatu proses tindakan untuk meyakinkan bahwa 

pelaksanaan operasi perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sasaran, 

kebijakan dan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan. 

Elemen-elemen dalam sistem pengendalian menurut Robert N. Anthony 

and Govindarajan  yang dialihbahasakan oleh Kurniawan Tjakrawala  (2000;1) 

adalah sebagai berikut : 

1. Pelacak (detector) atau sensor - sebuah perangkat yang mengukur 
apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang 
dikendalikan. 

2. Penaksiar (assessor) - suatu perangkat yang menentukan signifikansi 
dari peristiwa actual dengan membandingkannya dengan beberapa 
standar ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. 

3. Effector - suatu perangkat (yang sering disebut “feedback”) yang 
mengubah prilaku jika assessor mengindikasikan kebutuhan yang 
perlu dipenuhi. 

4. Jaringan komunikasi - perangkat yang meneruskan informasi antara 
detector dan assessor dan antara assessor dan effector. 

 

Secara umum langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses 

pengendalian menurut M. Fuad dkk (2000;101) adalah sebagai berikut : 

1. Menetapkan standar dan metode. 
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Langkah ini dilakukan untuk mengukur prestasi, misalnya berapa target 

produksi dan penjualan yang ingin dicapai. 

2. Mengukur prestasi kerja 

Pelaksanaan langkah kedua ini merupakan proses yang berkesinambungan 

serta berualang-ulang dan frekuensinya tergantung pada jenis aktivitasnya. 

Pengukuran prestasi kerja ini sedapat mungkin dilakukan dengan segera 

agar tindak lanjut bisa segera dilakukan. 

3. Menentukan apakah prestasi kerja memenuhi 

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kedua langkah sebelumnya, 

yaitu membandingkan antara langkah pertama dan langkah kedua. 

4. Mengambil tindakan koreksi. 

Tindakan koreksi diperlukan apabila terjadi penyimpangan dalam 

pelaksanaan, misalnya mengadakan beberapa perubahan terhadap aktivitas 

organisasi atau standar kerja yang ada. 

 

2.4.2.  Pengendalian Penjualan 

Pengendalian penjualan dapat dilakukan dengan membandingkan laporan 

aktivitas penjualan dengan anggara penjualan untuk mengetahui sebab-sebab 

terjadinya penyimpangan. Pengendalian ini ditujukan untuk mengetahui apakah 

produksi barang atau jasa yang dihasilkan terjual sesuai dengan target yang telah 

ditetapkan. 
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Penjualan harus dikendalikan agar dapat dicapai hasil pengembalian 

sebaik-baiknya atas suatu investasi. Laba bersih yang optimum akan dapat 

direalisir hanya bila dapat hubungan yang wajar antara empat faktor ini : 

1. investasi dalam modal kerja dan fasilitas-fasilitas 

2. volume penjualan 

3. biaya opersi 

4. laba kotor 

Pengendalian penjualan menurut Willson and Compbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003;295) adalah sebagai berikut: 

“Pengendalaian penjualan melalui analisis, penelaahan, dan penelitian 
yang dilakukan terhadap kebijakan, prosedur, metode dan pelaksanaan 
yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki 
dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan 
untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi” 

 

Dengan demikian, pengendalian penjualan dilaksanakan dengan adanya 

laporan kegiatan penjualan yang dibandingkan dengan anggaran penjualan untuk 

mengetahui besarnya selisih dan sebab-sebab terjadinya selisih. Proses 

pengendalian penjualan menurut Welsh, dkk yang dialihbahasakan oleh 

Purwatiningsih dan Maudy (2000;14) meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Membandingkan kinerja aktyual untuk periode bersangkutan 
dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2. Menyimpan kinerja laporan yang berisi hasil actual, hasil yang 
direncanakan, dan selisih dari kedua angka tersebut. 

3. Menganalisa penyimpangan antara hasil actual dengan yang 
direncanakan dan mencari sebab-sebab dari penyimpangan 
tersebut. 

4. Mencari dan mengembangkan alternatif untuk mengatasi masalah 
dan belajar dari pengalaman pihak lain yang telah sukses disuatu 
bidang tertentu. 
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5. Memilih (tindakan koreksi) dari kumpulan alterna tif yang ada 
dan menerapkan tindakan tersebut. 

6. Tindak lanjut atas pengendalian untuk menilai efektivitas dari 
tindakan koreksi yang diterapkan. Lanjutkan dengan umpan 
maju untuk mebuat perencanaan periode berikutnya. 
 

 

2.4.2 Tujuan Pengendalian Penjualan 

Tujuan pengendalian penjualan menurut Willson and Campbell yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera  (2003;259) adalah sebagai berikut: 

“Untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan biaya yang 
wajar, menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencap[ai hasil 
pengembalian yang diharapkan atas investasi”. 
Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara terus-menerus jika 
manajemen ingin berada dalam batas-batas ketentuan yang telah 
ditetapkan serta untuk mencapai tujuan perusahaan”. 
 

2.5 Anggaran Penjualan dan Standar Penjualan 

2.5.1 Anggaran Penjualan 

Penyusun anggaran penjualan merupakan hal yang penting, karena dengan 

dasar anggaran penjualan seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut 

akan disusun perencanaan dan pengendaliannya. Pada umumnya anggaran 

penjualan menggambarkan penghjasilan yang diterima karena adanya penjualan. 

Anggaran penjualan meliputi anggaran tentang jenis produk yang akan dijual, 

harga per unit, waktu penjualan, dan daerah penjualan. 

Yang dimaksud dengan anggaran penjualan menurut Munandar 

(1994;49) adalah : 

“Anggaran penjualan ialah anggaran yang merencanakan secara 
lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang 
akan datang, ynag didalamnya meliputi rencana tentang jenis barang 
yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan 
serta tempat penjualan”. 
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Jadi dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran penjual 

merupakan suatu rencana rinci yang menunjukan target penjualan, yang biasanya 

dinyatakan dalam nilai uang dan satuan produk untuk periode yang akan datang. 

Anggaran penjualan dapat membantu manajemen dalam mengendalikan aktivitas 

perusahaan, karena anggaran penjualan merupakan alat perencanaan dan 

pengendalian. 

Pada umumnya anggaran penjualan ini akan disusun untuk jangka panjang 

dan juga untuk jangka pendek. Anggaran jangka pendek akan menjadi pedoman 

pelaksanaan penjualan produk perusahaan yang akan digunakan dalam perusahaan 

sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, maka anggaran penjualan 

jangka pendek suatu perusahaan perlu disusun secara terperinci sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran yang beranekaragam. 

Anggaran penjualan mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu sebagai 

pedoman kerja, sebagai alat pengkoordianasian kerja dan sebagai alat pengawasan 

kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalanya perusahaan. 

Sedangkan secara khusus, anggaran penjualan berguna sebagai dasar penyusun 

semua anggaran lain yang ada dalam suatu perusahaan, karena bagi perusahaan 

yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan harus disusun paling 

awal daripada semua anggaran lain yang ada dalam perusahaan tersebut. 

Anggaran penjualan disusun untuk mencapai beberapa tujuan, seperti yang 

dinyatakan oleh Welsch, dkk yang dialihbahasakan oleh Purwatiningsih dan 

Maudy (2000;147) sebagai berikut : 

1. Untuk mengurangi ketidak pastian tentang pendapatan dimasa 
yang akan dating. 
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2. Untuk memasukan kebijakan dan keputusan manajemen kedalam 
proses perencanaan 

3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen 
lain dari rencana laba yang menyeluruh. 

4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan 
penjualan yang dilakukan. 

 

 

Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik bilamana taksiran-taksiran 

yang termuat didalamnya cukup akurat, sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara lebih akurat, 

diperlukan berbagai data, informasi dan pengalaman, yang merupakan faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun suatu anggaran. Adapun 

faktor-faktor yang harus dipertimbangkan didalam menyusun anggaran penjual 

menurut Munandar  (1994;50-52) adalah sebagai berikut : 

1.  Faktor-faktor intern, yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat di dalam perusahaan itu sendiri. 

 Faktor-faktor tersebut antara lain berupa : 

a. Penjualan tahun-tahun lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu  

maupun tempat atau daerah penjualannya. 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, 

seperti misalnya tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-

media promosi, cara metode penetapan harga jual dan sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan 

perluasannya di waktu yang akan datang. 
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d. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya (kuantitatif) maupun 

keterampilan dan keahliannya (kualitatif), serta kemungkinan 

pengembangannya di masa yang akan datang. 

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan penambahannya 

di masa yang akan datang. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan 

perluasannya di amsa yang akan datang. 

2. Faktor-faktor ektern yaitu data, informasi dan pengalaman yang 

terdapat di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap 

anggaran penjualan. 

Factor-faktor tersebut atara lain berupa : 

a. Keadaan persaingan di pasar. 

b. Posisi perusahaan dalam persaingan 

c. Tingkat pertumbuhan penduduk. 

d. Tingkat penghasilan masyarakat. 

e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, 

yang terutama kan mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam 

anggaran penjual yang disusun. 

f. Agama, adat istiadat, dan kebiasaa-kebiasaan masyarakat. 

g. Berbagai kebijakan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, 

budaya maupun keamanan. 

h. Keadaan perekonomian nasional, maupun internasional. 
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i. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen dan 

kemungkinan perubahannya. 

Penyusunan konsep anggaran penjualan dapat dikatakan mencakup segala 

kegiatan di bidang penjualan. Menurut Gunawan Adisaputro dan  Marwan Asri 

(2003;122-128). Komponen-komponen pokok konsep anggaran penjualan adalah 

sebagai berikut : 

1. Dasar-dasar penyusunan anggaran : 

a. menyusun tujuan perusahaan 

b. menyususn strategi perusahaan 

c. menyusun forecast  penjualan. 

2.  Menyususn anggaran penjualan : 

a. anggaran promosi dan advertensi 

b. anggaran biaya-biaya penjualan  

c. rencana pemasaran. 

Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah-langkah yang perlu 

dilakukan adalah meliputi : 

1.  Penentuan dasar-dasar anggaran  

a. Menentukan relevan variable yang mempengaruhi penujualan. 

b. Penentuan tujuan umum dan tujuan khusus yang diinginkan. 

c. Penentuan strategi pemasaran yang dipakai. 

2. Penyusunan rencana penjualan 

a. Analisa ekonomi, dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-

aspek makro seperti moneter, pendudukan, kebijaksanaan-
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kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi, teknologi, dan 

menilai akibatnya terhadap permintaan industri. 

b. Melakukan analisa industri. Analisa ini dilakukan untuk 

mengetahui kemampuan masyarakat menyerap produk sejenis yang 

dihasilkan oleh suatu industri. 

c. Melakukan analisa prestasi penjualan yang lalu. Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui posisi keungan perusahaan pada masa 

atau periode yang lalu. 

d. Analisa penentuan prestasi penjualan yang akan datang. Analisa ini 

dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

mencapai target penjualan di masa yang akan datang, dengan 

memperhatikan faktor-faktor produksi sebagai berikut : 

1. Bahan mentah 

2. Tenaga kerja 

3. Kapasitas produksi 

4. Keadaan permodalan 

e. Menyusun forecast penjualan. 

Yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan 

anggapan segala sesuatu berjalan seperti masa yang lalu. 

f. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan. 

g. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada 

pihak lain yang berkepentingan  
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Untuk meyusun anggaran penjualan, diperlukan penaksiran-penaksiran 

(forecasting), khususnya penaksiran tentang jumlah produk yang diperkirakjan 

akan mampu dijual beser harga jualnya, yang masing-masing dikaitkan dengan 

jenis produk yang akan dijual, dengan waktu serta tepat (daerah) penjualannya. 

Menurut sifatnya, cara (metode) untuk melakukan penaksiran-penaksiran tersebut 

dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1.  Yang bersifat kualitatif 

Adalah cara penaksiran yang menitikberatkan pada pendapat seseorang. Cara 

penaksiran ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat 

seseorang sering kali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif 

daripada yang bersifat objektif. 

2. Yang bersifat kualitatif 

Adalah cara penaksiran yang menitikberatkan pada perhitungan-perhitungan 

angka dengan menggunakan berbagai metode statistik. Namun cara (metode) 

ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur 

secara kuantitatif, seperti misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, 

tingkat pendidikan dan cara berfikir masyarakat dan sebagainya. 

 
Oleh karena cara penaksiran (forecasting) yang bersifat kuantitatif maupun 

yang bersifat kualitatif mempunyai kebaikan dan kelemahan masing-masing maka 

dalam penggunaannya, cara penafsiran yang bersifat kuantitatif dipakai sebagai 

cara penafsiran yang utama,, sedangkan cara penafsiran yang bersifat kualitatif 

sebagai pelengkap atau penunjangnya. 
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2.5.2 Standar Penjualan 

Dalam mengendalikan suatu biaya diperlukan suatu patokan atau tolak 

ukur berupa tandar. Standar merupakan salah satu tolak ukur yang dapat 

diandalkan dalam mengukur dan mengendalikan biaya. Menurut Wilson & 

Campbell yang dialih bahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003:269), 

definisi standar adalah sebagai berikut : “Suatu standar telah didefinisikan 

sebagai tolak ukur prestasi pelaksanaan yang telah dikembangkan secara 

ilmiah.” 

Standar penjualan dapat ditetapkan untuk tujuan pengadilan dan 

pengukuran efetivitas kegiatan penjualan atau pemasaran. Juga dapat 

dipergunakan untuk tujuan memberi insentif, menstimulasi kegiatan penjualan 

atau mengalokasikan kembali sumber daya penjualan. 

Tiga persyaratan utama dalam mengembangkan alat-alat untuk para 

eksekutif penjualan menurut Wilson & Campbell yang dialihbahasakan oleh 

Tjintjin Fenix Tjendera (2003;269) adalah sebagai berikut : 

1. standar penjualan merupakan hasil dari penelitian dan analisa yang teliti 

terhadap prestasi yang lalu. Standar-standar penjualan menggambarkan 

pendapat dari mereka yang dianggap cakap untuk menilai atau memutuskan 

bagaimana prestasi pelaksanaan yang memuaskan itu seharusnya. 

2. Standar penjualan harus merupakan tolak ukur yang adil dan wajar dari 

prestasi pelaksanaan. Standar seharusnya ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga dapat dicapai oleh tenaga salesman yang dianggap representatif 
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karena, pengalaman menunjukkan standar-standar yang terlalu tinggi akan 

diabaikan begitu saja oleh para pelaksana. 

3. Standar penjualan perlu ditinjau kembali dan direvisi dari waktu kewaku. 

Karena kondisi-kondisi penjualan sering berubah, maka tolak ukurnya juga 

harus berubah. 

Hal-hal yang harus diperhatikan agar standar penjualan dapat efektif dalam 

mencapai tujuan menurut Wilson & Campbell ynag dialihbahasakan oleh 

Tjintjin Fenix Tjendera (2003;271) adalah sebagai berikut : 

1. Penyimpangan (variances) antara pelaksanaan yang seharusnya 
dengan standar harus ditetapkan dengan segera. 

2. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan harus diteliti dengan 
dijelaskan. 

3. Tanggungjawab terhadap penyimpangan harus ditetapkan secara 
pasti. 

4. Para individu yng bertanggungjawab harus diberi kesempatan 
penuh untuk mengemukakan penjelasannya.  

5. Tindakan yang harus segera dimbil untuk memperbaiki setiap 
kelemahan yang ditunjukkan. 

6. Metode pemberian imbalan harus wajar dicermati. 
 

2.6 Analisis Penjualan 

Jika suatu perusahaan ingin mencapai penjualan yang menguntungkan, 

perusahaan tersebut harus mengetahui dimanakah terdapat laba yang paling besar. 

Ini berarti harus dilakukan analisa penjualan dan analisa biaya. Tidak dapat 

diragukan bahwa analisa penjualan telah mencapai puncak perkembangan yang 

berbeda-beda pada berbagai perusahaan dan jenis industri. Analisa penjualan 

merupakan suatu alat penyelidikan yang digunakan oleh para eksekutif penjualan 

untuk mengarahkan usaha penjualan. 
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Jenis-jenis analisa yang sering digunakan Wilson & Campbell yang dialih 

bahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003;264) adalah sebagai berikut : 

1. produk-jenis, warna, ukuran, harga, model, kualitas dari barang-
barang yang dijual. 

2. Daerah-wilayah yang digunakan untuk mengarahkan penjualan 
perovinsi, kota, desa, area, pemasaran lain. 

3. Saluran distribusi -grosir, pegecer, makelar, agen.  
4. Metode penjualan-pengiriman langsung, kunjungan dari rumah 

ke rumah, dan sebagainya. 
5. Pelanggan-dalam negeri dan luar negeri, konsumen industri atau 

konsumen akhir, pelanggan swasta dan pelanggan pemerintah,. 
Yang ditabulasikan menurut volume pembelian.  

6. Besarnya order-ukuran rata-rata dari setiap pembelian. 
7. Syarat pembelian-kontan, C.O.D ; (Cash on deliver). Cara kridit 

(piutang), secara cicilan, dan lain-lain. 
8. Organisasi-cabang departemen.  
9. Tenaga aliran niaga-perorangan atau perkelompok. 
 

Analisa-analisa ini dapat dikembangkan, tidak hanya berkenaan dengan 

penjualan tetapi sampai pada laba kotor, sampai laba setelah biaya langsung 

penjualan atau sampai laba bersih dari segmen atau bidang yang sedang dianalisa. 

Analisa-analisa lain, yaitu yang berhgubungan dengan penjualan yang 

tidak direalisir, mungkin juga berguna. Contoh-contohnya yaitu : 

1. order-order yang diterima 

2. order-order yang belum dipenuhi 

3. pembatalan 

4. penjualan yang hilang 

 
Banyak analisa sederhana yang dapat dilakukan untuk mengarahkan usaha 

penjualan, controlle harus terus menerus bekerja sama dengan para eksekutif 

penjualan untuk mengembangkan lapoan yang paling berguna. Kegunaan-
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kegunaan lain dari analisa panjualan yang dapat dipertimbangkan menurut Wilson 

& Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003; 267) 

adalah sebagai berikut : 

 1.   Untuk perencanaan penjualan dan penetapan kuota penjualan 

Pengalaman yang lalu merupakan suatu faktor dalam hal ini. 

2.  Untuk pengendailan persediaan 

 Untuk merencanakan persediaan secara layak, perusahaan harus 

mengenal baik penjualan di masa lalu dan kemungkinan tendensinya di 

masa yang akan datang dalam hubungannya dengan fluktuasi musiman 

dan jenis produk. 

3. Untuk penetapan berbagai standar penjualan 

 Pengalaman yang lalu merupakan factor yang penting.  

4. Untuk distribusi yang lebih baik dari  usaha penjualan dalam 

berbagai daerah. 

 Mungkin terbukti bahwa perusahaan mengkonsentrasikan usahanya 

dalam wilayah yang terbatas. Pertimbangan mengenai potensial, 

kondisi persaingan, dan faktor biaya dapat menunjukkan keharusan 

untuk memperluas wilayah tersebut. Sekali lagi, analisa dapat 

menunjukkan bahwa sesuatu daerah belum semuanya terliputi. 

5. Untuk pengarahan yang lebih baik dari usaha penjualan produk 

 Suatu penelitian mengenai penjualan dan potensi penjualan dapat 

menunjukkan adanya pembatasan usaha penjualan pada berbagai 

produk dan pengabaian produk-produk lain serta yang lebih 



Bab V Simpulan dan Saran 
 

42 

menguntungkan juga, suatu perbandingan penjualan per produk 

dengan periode-periode yang lalu akan dapat menetukan trend. Jika 

penjualan mengenai tendensi menjauhi produk-produk yang lebih 

menguntungkan, maka perlu diambil tindakan perbaikan. 

6 Untuk pengarahan yang lebih baik dari usaha penjualan dalam 

hubungan dengan pelanggan. 

 Analisa perpelanggan harus mengungkapkan trends dari berbagai jenis 

barangnya dibeli oleh masing-masing pelanggan. Juga, perbandingan 

dengan penjualan dari periode yang sama pada tahun yang lalu akan 

mengungkapkan fakta, apakah perusahaan mencapai kemajuan dalam 

menetapkan jumlah penjualan yang sebesar-besarnya dan yang 

menguntungkan. 

 

2.7 Laporan Penjualan 

Dalam perusahaan kecil, pemilik atau manajer dapat melakukan 

pengendalian yang segera terhadap penjualan dengan cara meneliti order-order 

yang diterima dan lain-lain. Akan tetapi,.dalam perusahaan yang lebih besar, 

kontak perorangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan-laporan yang 

menunjuikkan tendensi pada masa sekarang dan juga prestasi pelaksanaan yang 

sedang berlangsung pada saat sekarang. 

Sesungguhnya, adalah merupakan fungsi controller untuk menyediakan 

fakta-fakta pada para eksekutif penjualan. Akan tetapi, pemberian inform,asi 

merupakan satu hal yang belum mencukupi, hal lain yang perlu adalah melihat 
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bahwa faktor-faktor tersebut telah dimengerti dan telah dijadikan dasar untuk 

bertindak. 

Controller harus mengembangkan laporan-laporan untuk memenuhi 

bermacam-macam kebutuhan. Penggunaan bagan, grafik, dan ikhtisar akan sangat 

meningkatkan komuniksai data penjualan kepada pimpinan penjualan. Sering kali 

suatu laporan yang menceritakan masalah penting merupakan alat yang paling 

efektif dalam pengendalian penjualan tergantung pada controlling untuk 

menjamin, bahwa informasi yang disediakan dapat dimengerti dan dapat 

dipergunakan secara wajar. 

Hal-hal yang dapat dimasukkan dalam suatu lapotan penjualan mencakup 

bidang yang luas,. Menurut Wilson & Campbell yang dialihbahasakan oleh 

Tjintjin Fenix Tjendera (2003;274) adalah sebagai berikut laporan tersebut 

mungkin melipuit : 

1. Pelaksanaan penjualan yang sebenarnya, dengan angka-angka 
untuk bulan berjalan sampai bulan dua tahun berjalan. 

2. Penjualan yang dianggarkan untuk periode berjalan dan sampai 
dengan periode berjalan. 

3. Perbandingan penjualan yang sebenarnya dari perusahaan dalam 
angka-angka jenis industri yang bersangkutan, meliputi presentase 
dari total. 

4. Analisa pwnyimpangan (variances) antara penjualan yang 
sebenarnya dengan yang dianggarkan dan sebab-sebab terjadinya 
penyimpangan. 

5. Hubungan-hubungan antara penjualan dan biaya, perorder yang 
diterima.  

6. Standar penjualan perbandingan penjualan yang sebenarnya 
dengan quota per salesman. 

7. Data harga jual per unit. 
8. Data laba kotor. 

 
Data ini sering dapat dinyatakan dalam unit fisik atau dalam unit uang. 

Terlepas dari pelaksanaan penjualan yang sebenarnya atau standar penjualan 
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sebagian data yang lain mungkin berhubungan dengan order, pembatalan, retur, 

potongan dan lain-lain. 

 

 

2.8 Hubungan Controller dengan Pengendalian Penjualan 

Controller dapat memberikan bantuan dalam berbagai aplikasi untuk 

perencanaan dan pengendalian usaha penjualan. Kontribusi-kontribusi yang dapat 

diberikan controller dalam memajukan penjualan adalah melalui sebagai teknik 

analisis. Teknis analitis yang digunakan dalam pengendalian penjualan adalah 

sebagai berikut : 

1. Analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan di masa lalu, dalam 

hubungannya dengan harga dan volume, untuk mnyelidiki dengan 

sesama kelemahan dari anggaran penjualan dan melaporkannya. 

2. Memberikan bantuan kepada pimpinan untuk menentukan anggaran 

penjualan secara menyeluruh dan melaporkan ketaatan pelaksanaan 

sesuai dengan rencana. 

3. Memberikan bantuan kepada pimpinan penjulan dalam menyusun 

standar biaya penjualan. 

4. Pembuatan analitis yang wajar mengenai biaya dan investasi yang 

dipergunakan untuk menetapkan harga jual. 
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2.9 Hubungan Pengendalian dengan Peningkatan Volume Penjualan 

Dalam suatu perusahaan, pendapatan yang diperoleh bersumber dari hasil 

penjualan produk. Jika penjualan meningkat, maka pendapatan perusahaan juga 

akan semakin meningkat. Maka dari itu, penjualan merupakan kegiatan yang 

cukup memegang peranan penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Pelaksanaan penjualan harus dikendalikan agar target penjualan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai seefektif dan seefesien mungkin. Pengendalian 

penjualan dilakukan melalui penetapan anggaran penjualan yang berfungsi juga 

sebagai alat pemotivasi kerja, pelaporan kegiatan penjualan yang menggambarkan 

hasil penjualan yang sebenarnya, serta dilakukan perbandingan antara pelaksanaan 

dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyimpangan yang terjadi 

dan dengan dilakukan analisis terhadap penyimpangan tersebut maka diharapkan 

dapat diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan sehingga dapat diambil 

tindakan koreksi yang tepat, sebelum kecenderungan pnyimpangan itu berubah 

menjadi kerugian yang semakin besar. 

Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk 

beroperasi lebih optimal dan ampu mempertahankan bahkan meningkatkan 

volume penjualan. 
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Gambar 2.1 
Hubungan Peranan Controller dalam Pengendalian Penjualan untuk 

Meningkatkan Volume Penjualan 
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