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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia merupakan salah satu negara yang masih terkena dampak krisis 

berkepanjangan. Krisis yang dialami tidak hanya krisis ekonomi, tetapi juga krisis 

sosial, politik dan budaya. Akibatnya banyak perusahaan mengalami kesulitan 

untuk bertahan hidup bahkan tidak sedikit yang mengalami kehancuran total. Hal 

ini menuntut pihak manajemen perusahaan berorientasi secara efektif dan efisien 

dalam semua bidang kegiatan perusahaan serta mampu menghasilkan keputusan 

yang tepat untuk kepentingan dan kemajuan perusahaan. 

 Salah satu kegiatan yang penting dalam suatu perusahaan adalah 

penjualan. Hal ini dikarenakan penjualan merupakan kegiatan perusahaan yang 

langsung berkaitan dengan pendapatan dan kelangsungan hidup perusahaan. 

Dengan demikian penjualan merupakan faktor yang sangat penting untuk diawasi 

melalui pengendalian manajemen yang memadai agar mencapai hasil 

pengembalian yang optimal atas investasi. 

 Semakin berkembangnya perusahaan, manajemen mempunyai 

keterbatasan dalam mengawasi secara langsung kegiatan perusahaan . Oleh karena 

itu, dibutuhkan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai alat bantunya. 

Informasi akuntansi yang baik dapat dihasilkan apabila perusahaan menerapkan 

suatu system akuntansi yang dapat menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan 

operasional secara jelas dan terstruktur, sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 Oleh karena itu, perusahaan memerlukan seorang controller yang dapat 

merencanakan, mendesain, mengawasi dan mengkoordinasikan, dan menyediakan 

laporan serta memberikan saran yang dapat membantu pimpinan perusahaan 

dalam mengambil keputusan. Controller harus memahami keadaan perusahaan, 

memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi dan memiliki 

pandangan luas. 

 Dalam pengendalian penjualan, controller dapat memberikan analisis serta 

mempunyai pengaruh penting dalam pemecahan dan pengambilan keputusan yang 
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bijaksana sejalan dengan tujuan jangka pendek dan jangka panjang 

perusahaan.Agar controller berperan dengan baik, pihak manajemen penjualan 

harus terbuka dengan saran-saran dan menanggapi setiap alternatif pemecahan 

yang diberikan oleh controller. Dengan adanya pengendalian penjualan yang 

dilakukan oleh controller di perusahaan, maka kemungkinan penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi dapat dikurangi seminimal mungkin dan diharapkan 

efektivitas penjualan dapat tercapai. 

 Berdasarkan uraian dan pandangan diatas, penulis tertarik melakukan 

penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: “Peranan Controller Dalam 

Pengendalian Penjualan Untuk Menunjang Efektivitas Penjualan (Studi 

kasus pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Kepala Wilayah Usaha Pos V 

Bandung)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan uraian terdahulu, masalah yang diidentifikasi dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah efektivitas penjualan pada perusahaan telah tercapai. 

2. Bagaimana peran controller terhadap pengendalian penjualan dalam 

menunjuang efektivitas penjualan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan  

  Adapun maksud dan tujuan penelitian yang diharapkan dari penyusunan 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui efektivitas penjualan pada perusahaan. 

2. Untuk mengetahui peran controller terhadap pengndalian penjualan 

dalam menunjang efektivitas penjualan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat berguna bagi pihak-

pihak yang terkait, diantaranya: 

1. Penulis 

a. Untuk menambah pengetahuan dan mempraktikkan apa yang sudah 

didapat, sehingga dapat menambah wawasan. 

b. Membandingkan teori yang diperoleh dengan praktik yang ada di 

lapangan. 

2.   Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan 

dalam upaya mencapai efektivitas penjualan. 

3.   Pihak lain 

Sebagai informasi tambahan dan bahan perbandingan tentang 

penerapan teori yang ada dengan praktik di lapangan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan 

mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan 

cara yang menguntungkan. Berbagai tujuan ingin dicapai oleh perusahaan, bukan 

hanya berorientasi pada laba saja, tetapi ada tujuan lain yang ingin dicapai: 

misalnya adalah produktivitas yang dihasilkan, pangsa pasar yang hendak diraih, 

efektif dan efisiennya penggunaan sumber-sumber yang dimiliki, kemakmuran 

karyawan, dan lain-lain. 

 Berkembangnya perekonomian di Indonesia menimbulkan persaingan 

yang ketat di antara perusahaan dalam berupaya memperoleh peningkatan 

laba.Tingginya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dapat dipengaruhi dengan 

aktivitas penjualan yang dilakukan secara berkesinambungan, sehingga 

kelangsungan usahanya dapat terjamin. 

 Tujuan perusahaan ini tertuang dalam bentuk target yang disusun dalam 

suatu anggaran yang mencakup periode tertentu dan diharapkan dapat tercapai. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen harus melaksanakan kegiatan 
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perusahaan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, manajemen harus 

merencanakan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas dalam perusahaan.  

 Salah satu aktivitas yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan 

adalah kegiatan penjualan. Berdasarkan pendapat Basu Swasta (2001:8) 

pengertian penjualan adalah: 

 “Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.” 

 Penjualan itu sendiri merupakan suatu bidang yang selalu berubah 

sehingga menimbulkan masalah yang baru dan berbeda. Untuk menghadapi 

permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan kehadiran controller dalam 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

efektivitas penjualan. 

 Berdasarkan pendapat Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh 

Tjintjin Fenix Tjendera (2006:11) pengertian controller adalah: 

“ Controller merupakan sebutan atau titel yang dipergunakan untuk 
menunjukkan jabatan kepala departemen akuntansi yang 
bertanggungjawab untuk bidang statistik dan pengendalian 
keuangan.” 

 

 Setelah kegiatan penjualan dilaksanakan, controller harus melakukan 

pengendalian atau pengukuran prestasi pelaksanaan penjualan dengan cara 

membandingkan antara realisasi penjualan dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. Menurut Hansen dan Mowen (2000:925) pengertian pengendalian 

adalah: 

“ Controller the process of setting standards, reviving feed back on actual 

performance, and taking corrective avtion when ever actual 

performance deviated significantly from planned performance.” 
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Dengan kata lain pengendalian merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

untuk mengetahui adanya penyimpangan. Apabila ternyata terdapat 

penyimpangan, maka harus dilaksanakan analisis untuk mengetahui penyebab 

penyimpangan. Selanjutnya tindakan koreksi akan dilakukan oleh controller 

dengan titik tolak penyimpangan tersebut, sehingga dikemudian hari perusahaan 

dapat menghindari penyimpangan yang merugikan. 

 Peranan controller  atas penjualan dalam hal ini ditujukkan untuk menjaga 

efektivitas perencanaan dan pengendalian penjualan, baik dalam hal yang 

berhubungan dengan produk, penetapan harga, saluran distribusi, ramalan 

penjualan, anggaran dan analisis penjualan sehingga efektivitas penjualan dapat 

tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas penulis membuat hipotesis sebagai berikut: 

“Controller berperan dalam mendorong efektivitas pengendalian penjualan pada 

PT Pos Indonesia (Persero)  Kantor Kepala Wilayah Usaha Pos V Bandung.”  

 

1.6  Metodologi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang menggambarkan suatu keadaan perusahaan yang sebenarnya serta 

menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk 

menarik kesimpulan secara umum mengenai perusahaan yang bersangkutan.  

 Dalam rangka memperoleh, mengumpulkan dan menyusun data yang 

diperlukan, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Studi lapangan (field study) yaitu studi yang dilakukan dengan cara peninjauan 

langsung pada perusahaan yang akan di teliti untuk memperoleh data primer. 

a. Observasi 

Yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk 

lebih memahami kondisi perusahaan serta mengetahui peranan controller 

dalam pengendalian penjualan. 
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b. Wawancara 

Yaitu melakukan tanya jawab dengan pimpinan perusahaan, staf maupun 

karyawan untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang 

sedang diteliti. 

c. Kuesioner 

Yaitu pertanyaan-pertanyaan disebarkan kepada manajer atau staf yang 

berkaitan dengan peranan controller dalam pengendalian penjualan. 

2. Penelitian kepustakaan (Library research) 

Yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan penelitian terhadap 

literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti 

untuk memperoleh landasan teori. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian pada perusahaan PT. 

Pos Indonesia (Persero) Kantor Kepala Wilayah Usaha Pos V yang berlokasi di 

Jalan Pahlawan No. 87 Bandung. Waktu penelitian dilakukan sejak bulan april 

2006 sampai dengan selesai. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 


