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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

 Salah satu alat utama bagi pimpinan perusahaan dalam perusahaan dalam 

membuat usahanya menjadi produktif adalah akuntansi yang modern, karenanya 

pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu yang berperan dalam mengarahkan, 

mengendalikan, dan melindungi perusahaan. Dalam hal ini pimpinan 

mengharapkan peranan controller dalam mengarahkan tindakannya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002: 243-244) adalah 

sebagai berikut: 

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 

seseorang  melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia  mejalankan suatu peranan. 

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu: 

1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur 

sosial masyarakat.” 

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan mempunyai arti fungsi 

dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam kelompok atau yang 

menjadi karakteristiknya dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status 

yang ada padanya. 
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2.2 Controller 

  Pada mulanya controller dianggap hanya sebagai kepala bagian akutansi 

yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan-catatan keuangan formal 

perusahaan. Dia dipandang sebagai eksekutif yang melibatkan diri dengan 

akutansi dan statistic, pandangan demikian sudah ketinggalan. 

 

2.2.1 Pengertian Controller  

 Menurut Wilson dan Campbell yang dterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:11) pengertian controller yaitu: 

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

 

 Sedangkan menurut Supriyono (2000:27) mendefinisikan controller 

sebagai berikut: 

 “Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang digunakan oleh 
manajemen untuk mempengaruhi anggota organisasinya agar 
melaksanakan strategi dan kebijakan organisasi secara efisien dan 
efektif dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sistem 
pengendalian manajemen terdiri atas struktur dan proses.” 

 

 Horngren (2003:754) mendefinisikan controller sebagai berikut: 

 “A management control system is a means of gathering and using 
information to aid and coordinate the planning and contol decisions 
throughout the organization and to guide behaviour of its managers and 
employees.” 

 

 Definisi tersebut menjelaskan bahwa sistem pengendalian manajemen 

sebagai pemerolehan dan penggunaan informasi untuk membantu dan 

mengkoordinasikan pembuatan perencanaan dan pengambilan keputusan melalui 

organisasi dan untuk memandu perilaku manajer dan karyawan. 

 Pada masa sekarang ini, dengan bertambah basar dan rumitnya organisasi 

perusahaan, controller tidak membatasi perannya hanya dalam fungsi pencatatan 

pada kegiatan akuntansi perusahaan, lebih jauh lagi controller harus memperluas 
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fungsi akuntansi kepada aplikasi manajemennya. Selain itu, controller juga harus 

mampu membuat laporan-laporan, menganalisis, menginterpretasikan laporan 

yang diberikannya serta memberikan saran dan informasi lainnya kepada 

pimpinan perusahaan. Hal ini penting  sebagai suatu konsep yang memandang ke 

depan, yaitu suatu pendekatan terarah yang memberikan kesinambungan bagi 

system perencanaan dan pengendalian manajemen. Pandangan ini sesuai dengan 

pengertian controller menurut Usry yang diterjemahkan oleh Krista (2004:9) 

yaitu: 

 “ Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab atas 
fungsi akuntansi. Kontroller mengkoordinasikan partisipasi 
manajemen dalam bidang perencanaan dan pengendalian dari 
pencapaian tujuan, dalam menentukan efektivitas dari kegiatan dan 
dalam menciptakan struktur organisasi dan proses. Kontroller juga 
bertanggung jawab untuk melakukan observasi atas metode 
perencanaan dan pengendalian diseluruh perusahaan dan 
mengusulkan perbaikan atas metode-metode tersebut”. 

  

  Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa controller adalah 

akuntan dalam suatu organisasi atau perusahaan yang menyediakan laporan-

laporan berikut interpretasinya, yang dapat diandalkan bagi pihak manajemen 

dalam pengambilan keputusan dan scara tidak langsung membantu pimpinan 

perusahaan dalam mengendalikan perusahaan. 

 

2.2.2 Fungsi Controller 

 Fungsi controller mengalami perkembangan secara terus-menerus sampai 

saat ini. Fungsi controller antara lain meliputi penyelenggaraan akuntansi berupa 

pencatatan guna memberikan informasi akuntansi bagi manajemen disertai 

analisis dan interpretasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk digunakan dalam 

mengendalikan perusahaan. 

Fungsi controller menurut Abdul Halim (1998:63) yaitu: 

1. Mendesain dan menjalankan informasi serta mengawasi system. 

2. Menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada pemegang 

saham atau pihak lain. 
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3. Menyiapkan dan menganalisis prestasi dan membantu pimpinan untuk 

memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan program, 

mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing bagian untuk dijadikan 

anggaran tahunan. 

4. Mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin validitas 

data. 

5. Membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara 

pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller. 

 

Sedangkan menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh 

Tjintjin Fenix Tjendera (1997: 12-13) fungsi-fungsi controller adalah sebagai 

berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 

Menetapkan dan memelihara suatu organisasi 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. 

2. Pengendalian (Controller) 

Mengembangkan dan merevisi norma-norma (standar) yang memuaskan 

sebagai ukuran pelaksanaan, dan menyediakan pedoman serta bantuan kepada 

para anggota lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan 

sebenarnya terhadap norma standar. 

3. Pelaporan (Reporting) 

Pelaporan berhubungan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Dalam 

pelaporan, controller menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan hasil-

hasil keuangan digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, 

mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan dan tujuan 

suatu organisasinya, menyiapkan dan menyampaikan berkas-berkas laporan 

ekstern yang diperlukan untuk memenuhi permintaan instansi pemerintah, 
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para pemegang saham, institusi keuangan, para pelanggan dan masyarakat 

umum. 

4. Akuntansi (Accounting) 

Mendesain, menetapkan, dan memelihara system akuntansi keuangan dan 

biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara 

menyeluruh,per divisi, per pabrik, dan per satuan, untuk mencatat secara wajar 

semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang sehat, disertai dengan pengendalian internal (internal 

control) yang memadai. 

5. Tanggunjawab utama lainnya (Other Responsibilities) 

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi, misalnya fungsi perpajakan, 

termasuk berhadapan dengan inspeksi pajak: memelihara hubungan yang 

sesuai dengan auditor intern dan ekstern: mengadakan dan menata program-

program asuransi: mengembangakan dan memelihara system dan prosedur: 

mengembangkan program penyimpanan catatan: mengawasi fungsi 

kebendaharaan yang telah dilimpahkan: membentuk program mengenai 

hubungan dengan para investor dan dengan masyarakat umum: serta 

mengarahkan fungsi-fungsi lain yang telah dilimpahkan. 

  

Bila saja terjadi penyimpangan dari fungsi-fungsi dasar sebagaimana yang 

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 

financial. 
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2.2.3 Kualifikasi Controller  

Kualifikasi controller yang efektif menurut Willson dan Campbell dalam 

bukunya yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera (1997:21) adalah  sebagai 

berikut:  

1. Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya, 

disertai dengan 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 perusahaan 

tergolong, dan pemahaman tentang 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 masalah fungsional lainnya yang 

berhubungan dengan teknik, produksi, pembelian, hubungan masyarakat, 

dan pemasaran. 

6. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis ataupun 

dalam penyajian yang informatif. 

7. Kemampuan menggerakkan orang lain untuk mencapai tindakan dan hasil 

yang positif. 

 Perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis pada masa sekarang 

membuat seorang controller perlu mengikuti perkembangan mutakhir pada semua 

aspek perusahaan. Ini dapat dicapai melalui pendidikan pada berbagai perguruan 

tinggi atau universitas, mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh 

kelompok-kelompok profesional dan serta turut dalam keanggotaan perkumpulan 

profesional. Misalnya, perkumpulan para akuntan. 

Di samping memiliki kemampuan teknis dan dapat merencanakan tugas 

yang telah dilimpahkan padanya serta dapat mengawasi dan mengarahkan para 

stafnya, contoller harus juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi jika dia 
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ingin berhasil dalam tugasnya. Controller harus mampu bekerjasama dengan 

orang-orang pada semua tingkatan, menghargai ide-ide dan pendapat orang lain 

dan memiliki kemampuan mencari jalan keluar untuk menghadapi semua masalah 

dan tantangan.  

 

2.2.4    Karakteristik Controller  yang Kuat (The Strong Controller) 

Vijay Santhe (1998:141-143) memberikan karakteristik controller yang 

kuat seperti yang diilustrasikan pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 

Karakteristik Controller yang Kuat 

Number Description of 

characteristic 

Specific attribute and behaviour 

 

 

1 

 

 

2 

 

Personal Qualities 

Personal energy and 

motivation 

 

Personal integrity and 

professional commitment 

 

- Is a does 

- Is aware of everything going on 

- Takes initiatives 

 

- Is unbased sources 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 can did 

 

 

3 

 

4 

 

Technical Competence 

Accounting knowledge 

 

Analytical skill 

 

    

- Technical ability is not only in question 

 

- Determines not only what happened but 

also why something happened 

- Is good at arranging and rearranging 
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numbers 

- Is able to spot tredns before they become 

reality 

- Is able to disbelow the numbers 

 

5 

 

Business Judgement 

Understanding of what 

management needs to run 

the business effectively 

 

 

- Is a business person 

- Has good business judgemenr 

- Is a familiar part of the division 

- Understands the division’s business 

- Anticipates future business problems 

- Recommended action to deal with future 

business problems 

- Keeps an eye on the whole business 

- Is not always concered about not spending 

 

6 

 

Communication Skill 

Ability to judge what is 

important to management 

and make 

recommendation 

 

- Does not think only a financial control 

- Is able to summarized quickly an accurate 

- Mentally makes the same decisions as the 

division general manager 

- Provides management with information 

even before it realized the need for it 

- Thinks the way the division manager thinks 

- Quickly grips information of real concern 

to management 

- Is willing to estimate 

- Is able to judge the degree of accuracy 

needed 

- Does not emphasize accuracy as and it self 

- Does not get lost in allocaying costs 

- Speaks the language used by management 
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- Keeps the audience in mind 

- Is able to come to grips with facts and 

make recommendation  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Interpersonal Skills 

Building relationship and 

developing influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability to challenge 

management 

constructively 

 

- Gets along with everyone 

- Is accepted by all functional areas 

- Is part of the management team 

- Is management’s trusted counselor 

- Is flexible in meeting management’s 

demand 

- Is the general manager’s alter ego 

- Is a sounding board for management when 

sensitive issues are discussed 

- Opens up communication 

- Is respected by management 

- Is trusted by management 

- Build trust 

 

-     Asks the right questions 

- Thinks about the impact of numbers 

- Continually challenges management’s 

analysis and plans 

- Know when to risk fights and when to give 

in 

- Is always asking questions 

- Does not hesitate to question 

management’s action after it is taken 

- Does not hesitate to criticize management 

plans and actions 
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9 

 

Managing dual 

accountabilty 

Recognizes important 

responsibility to both 

division and corporate 

management 

 

- Understand corporate expectations 

- Recognizes responsibility to corporate 

management 

- Judgement is recognized by management 

- Is able to judge what is important and 

what is not 

- Has good rapport with corporate 

management 

- Is the eye, ears and sense of management 

 

 

2.3 Penjualan  

2.3.1 Pengertian Penjualan  

 Salah satu kegiatan yang penting bagi perusahaan adalah penjualan, hal ini 

disebabkan karena penjualan salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. 

 Menurut Basu Swasta (2001:8) pengertian penjualan adalah sebagai 

berikut: 

 “Menjual adalah ilmu dan seni mempengaruhi pribadi yang 

dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain agar bersedia 

membeli barang atau jasa yang ditawarkannya.” 

  

 Sedangkan Kotler dan Amstrong (2001:!8) mendefinisikan tentang 

konsep penjualan yaitu: 

 “The idea that consumers will not buy enough of the organization’s 

product unless the organization undertakes a large scale selling and 

promotion effort.” 

 

 

 



 17 

 Berdasarkan pengertian  tersebut gagasan bahwa konsumen tidak akan 

membeli produk organisasi dalam jumlah yang cukup besar kecuali organisasi 

mengadakan usaha penjualan dan promosi berskala besar. 

 

Kusnadi, (2000:341) menjelaskan tentang penjualan sebagai berikut: 

“Dari sudut pandang hukum, penjualan terjadi bilamana hak milik sudah 

dipindah tangankan dan timbul klaim atau tuntutan untuk pembayaran. 

Karena adanya teknis seperti tersebut dalam pemindah tanganan maka 

 

 pada umumnya para akuntan mengakui bahwa penjualan terjadi pada saat 

dilakukan pengiriman barang kepada pelanggan. Disamping pengakuan tersebut, 

penjualan juga diakui pada saat barang secara fisik dipisahkan atau diberi tanda 

untuk langganan, sesudah langganan tersebut menyatakan kesediaannya untuk 

membeli.” 

 

 Menurut Kusnadi, (2000:341-342) ada tiga kriteria yang lebih tepat untuk 

mengakui adanya penjualan, yaitu: 

1. Adanya bukti definitif bahwa pembeli bermaksud untuk membeli dan 

penjual bermaksud menjual. 

2. Mengidentifikasikan barang tertentu yang dimaksud dalam criteria 

pertama barang yang akan dijual. 

3. Persetujuan antara pihak pembeli dengan pihak penjual tentang harga 

produk ataupun persetujuan atas penggunaan formula tertentu dalam 

menentukan harga. 
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2.3.2 Jenis-jenis Penjualan 

 Jenis-jenis penjualan menurut La Midjan (2001: 170-171) adalah sebagai 

berikut: 

1. Penjualan secara tunai 

Yaitu penjualan secara cash and carry yang umumnya terjadi secara konstan. 

Dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan dan masih dapat dianggap 

konstan. 

2. Penjualan secara kredit  

Yaitu pembayaran yang tenggang waktu pembayarannya rata-rata diatas satu 

bulan.   

3.  Penjualan secara tender 

   Yaitu penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi 

permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk 

memenangkan tender selain harus memenuhi beberapa prosedur, yaitu 

pemenuhan dokumen tender dan lain-lain, juga harus dapat bersaing dengan 

pihak lainnya. 

4. Penjualan ekspor 

 Yaitu penjualan yang dilaksanakan dengan pembeli di luar negeri yang 

mengimpor barang tersebut. Biasanya penjualan yang memanfaatkan Letter of 

Credit (L/C). 

5. Penjualan secara konsinyasi 

Yaitu menjual barang-barang secara titipan kepada pembeli, yang juga sebagai 

penjual. Apabila barang tersebut tidak laku maka akan dikembalikan kepada 

penjual. 

6. Penjualan melalui grosir 

Yaitu penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang          

perantara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importir 

dengan pedagang atau toko eceran. 
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2.3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kegiatan Penjualan 

 Dalam praktek, kegiatan penjualan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Menurut Basu Swasta (2001:129) ada lima faktor yang mempengaruhi kegiatan 

penjualan, yaitu: 

1. Kondisi dan kemampuan penjual 

Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil 

mencapai sasaran penjualan yang diharapkan. Untuk maksud tersenbut penjual 

harus memahami beberapa masalah penting yang sangat berkaitan, yaitu: 

a. Jenis dan karakteristik barang yang ditawarkan 

b. Harga produk 

c. Syarat penjualan, seperti: pembayaran, pengiriman, pelayanan purna jual,      

garansi dan sebagainya. 

Selain itu, manajer perlu memperhatikan jumlah serta sifat-sifat tenaga 

penjualan yang akan dipakai. 

2. Kondisi pasar  

Pasar, sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam 

penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualan. Adapun faktor-faktor 

kondisi pasar yang harus diperhatikan adalah: 

a. Jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, 

pasar pemerintah, atau pasar internasional 

b. Kelompok pembeli atau segmen pasarnya 

c. Daya belinya 

d. Frekuensi pembeliannya 

e. Keinginan dan kebutuhannya 

3. Modal 

Akan lebih sulit bagi penjual untuk menjual barangnya apabila barang yang 

akan dijual tersebut belum dikenal oleh calon pembeli atau apabila lokasi 

pembeli jauh dari tempat penjual. Dalam keadaan seperti ini, penjual harus 

memperkenalkan dulu atau membawa barangnya ke tempat pembeli. Untuk 

melaksanakan maksud tersebut diperlukan adanya saran serta usaha yang 

hanya dapat dilakukan apabila penjual memiliki sejumlah modal. 
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4. Kondisi organisasi perusahaan 

Pada perusahaan besar, biasanya masalah penjualan ini ditangani oleh bagian 

tersendiri (bagian penjualan) yang dipegang orang-orang tertentu atau ahli di 

bidang penjualan. Lain halnya dengan perusahaan kecil, dimana masalah 

penjualan ditangani oleh orang yang juga melakukan funngsi-fungsi lain. Hal 

ini disebabkan karena jumlah tenaga kerjanya sedikit, sistem organisasinya 

lebih sederhana, dan masalah-masalah yang dihadapi serta sarana yang 

dimilikinya juga tidak sekompleks perusahaan besar. 

5. Faktor lain 

Faktor-faktor lain, seperti: periklanan, peragaan, kampanye, pemberian 

hadiah, sering mempengaruhi penjualan. 

 

2.4 Pengendalian Penjualan 

2.4.1 Pengertian Pengendalian  

 Pengendalian termasuk dalam suatu kegiatan penting dalam perusahaan, 

karena dengan pengendalian proses pengukuran dan perbaikan dalam pelaksanaan 

dapat dilakukan, sehingga tujuan dan rencana yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan akan tercapai. 

 Pengertian pengendalian menurut Supriyono (2000:19) adalah sebagai 

berikut: 

 “Pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang 

menggunakan berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana 

sehingga tujuan organisasi dapat dicapai.” 

 

 Pengertian pengendalian yang dikemukakan oleh Usry yang 

diterjemahkan oleh Krista (2004:6) sebagai berikut: 

 “Pengendalian merupakan usaha sistematis manajemen untuk 

mencapai tujuan aktivitas-aktivitas dimonitor terus-menerus untuk 

memastikan bahwa hasilnya berada pada batasan yang diinginkan. 

Hasil aktual untuk setiap aktivitas dibandingkan dengan rencana dan 



 21 

jika ada perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan dapat 

dilakukan.” 

 

 Sedangkan menurut Hansen dan Mowen (2000:925) pengertian 

pengendalian adalah: 

 “Control the process of setting strandards, reviving feed back on actual 

performance, and taking corrective action when ever actual 

performance deviated significantly from planned performance.” 

 

 Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa pengendalian adalah proses 

penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, 

dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda 

secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 

 Dengan kata lain pengendalian merupakan suatu aktivitas yang dilakukan 

untuk mendeteksi adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian antara hasil yang 

dicapai dengan tolok ukur atau standar yang telah direncanakan. Setelah itu 

melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dengan titik tolak penyimpangan 

tersebut. 

 Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:126-128) ada lima tujuan dari pengendalian, yaitu: 

1. Otorisasi (wewenang) 

 Otorisasi dapat diwujudkan dengan suatu cara umum dengan menetapkan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada hubungannya, menetapkan batas-batas 

otorisasi kontrak, batas-batas investasi, daftar-daftar harga standar, dan lain-

lain. 

2. Pencatatan 

Transaksi-transaksi harus dicatat dalam perkiraan semestinya, pada waktu 

yang tepat, disertai dengan uraian yang wajar. Tidak ada transaksi-transaksi 

fiktif yang akan dicatat, dan hal yang salah atau uraian-uraian yang tidak 

lengkap harus dihindari. 
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3. Perlindungan 

Harta fisik yang berwujud tidak boleh berada dibawah pengawasan atau 

penjagaan dari mereka yang bertanggungjawab untuk fungsi pembukuan yang 

berhubungan dengan itu. Hak masuk terhadap harta harus dibatasi pada 

individu-individu tertentu yang telah ditugaskan. 

4. Rekonsiliasi  

Rekonsiliasi secara periodik antara harta fisik dengan catatan atau perkiraan-

perkiraan buku besar, harus dilakukan dengan rekonsiliasi bank, mencocokkan 

jumlah persediaan fisik surat-surat berharga dan persediaan bahan baku, 

barang setengah jadi dan barang jadi dengan jumlah persediaan menurut 

perkiraan buku besar. 

5. Penilaian 

Harus dibuat ketentuan agar memberikan kepastian bahwa seluruh harta telah 

dinilai dengan selayaknya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim, 

dan bahwa penyesuaian-penyesuaian (adjustments) yang dilakukan adalah sah. 

 

  Kelima tujuan pengendalian tersebut mempunyai hubungan tindakan 

terhadap adanya kesalahan dan deteksi mengenai setiap kesalahan atau 

ketidakberesan (irregularities). 

 

2.4.2 Pengertian Pengendalian Penjualan  

 Pengertian pengendalian penjualan menurut Wilson dan Campbell yang 

diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix (1997:259) adalah: 

 “Pengendalian penjualan meliputi analisa, penelaahan, dan penelitian 

yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, prosedur, metode, dan 

pelaksanaan yang sesungguhnya.” 

  

 Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian penjualan 

ditinjau sebagai aktivitas yang menyeluruh, yang meliputi perbandingan antara 

rencana penjualan dengan realisasi penjualan yang kemudian dianalisis untuk 

mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan yang signifikan, kemudian 
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dilanjutkan dengan tindakan koreksi atau perbaikan atas penyimpangan yang 

terjadi. 

 

2.4.3 Tujuan Pengendalian Penjualan 

 Menurut Wilsan dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

(1997:259) tujuan dari pengendalian penjualan adalah: 

 “…..untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan 

biaya yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan 

untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas investasi 

(return on investment = ROI).” 

 

 Dari definisi tersebut penjualan harus dikendalikan agar dapat dicapai hasil 

pengembalian yang sebaik-baiknya atas investasi. Dalam pencapaian ROI 

diperlukan suatu hubungan yang wajar antara: 

1. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas-fasilitasnya 

2. Volume penjualan  

3. Biaya operasional 

4. Laba kotor 

 

2.5 Anggaran Penjualan  

2.5.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

 Didalam menghadapi ketidakpastian yang selalu ada dalam usaha, 

manajemen perusahaan dituntut agar bertindak secara efektif dan mengambil 

keputusan atas dasar suatu rencana yang diteliti. Pengendalian secara terus-

menerus diperlukan agar pelaksanaan dapat dikendalikan kearah pencapaian 

tujuan perusahaan. Dalam hal ini anggaran merupakan alat bantu yang tepat bagi 

manajemen didalam menjalankan fungsinya. 

 Menurut Abdul Halim (1998:27) pengertian anggaran adalah: 

 “Anggaran merupakan rencana yang diungkapkan secara kuantitatif 

biasanya dalam unit moneter, meliputi periode waktu tertentu, 

biasanya satu tahun.” 
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 Pengertian anggaran menurut Nafarin (2000:15) adalah sebagai berikut: 

 “Anggaran adalah alat bantu perencanaan tertulis menuntut 

pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih 

nyata atau jelas dalam unit dan uang.” 

 

 Sedangkan Mulyadi (2001:488) mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

 “Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara 

kuantitaif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan ukuran 

yang lain, yang mencakup jangka waktu setahun.” 

 

Dari definisi anggaran tersebut dapat diambil intinya, yaitu: 

1. Bahwa anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain 

keuangan. 

2. Bahwa anggaran umumnya mencakup jangfka waktu setahun. 

3. Bahwa anggaran harus bersifat formal, artinya anggaran disusun dengan 

sengaja dan sungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. 

4. Bahwa anggaran harus bersifat sistematis, artinya disusun dengan berurutan 

dan berdasarkan suatu logika. 

5. Bahwa setiap saat manajer dihadapkan pada suatu tanggungjawab untuk 

mengambil keputusan. 

6. Bahwa keputusan yang diambil oleh manajer tersebut merupakan pelaksanaan 

fungsi manajer dari segi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. 

 

Munandar (2000:49) mendefinisikan anggaran penjualan sebagai berikut: 

“Anggaran penjualan adalah yang merencanakan secara lebih terperinci 
tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang 
didalamnya meliputi rencana tentang jenis (kualitas) barang yang akan 
dijual, harga barang yang akan dijual, waktu pejualan serta tempat (daerah) 
penjualannya.” 
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Menurut Nafari (2000:23) pengertian anggaran penjualan sebagai berikut: 

“Anggaran penjualan adalah dasar penyusunan anggaran lainnya dan pada 

umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu sebelum menyusun 

anggaran lainnya.” 

 

Sedangkan menurut Basu Swasta (2001:91) definisi dari anggaran penjualan 

adalah: 

“Anggaran penjualan merupakan suatu catatan tentang pengeluaran-
pengeluaran terencana yang disusun menurut basis tahunan, biasanya 
pengeluaran-pengeluaran itu dipecah lagi secara bulanan dan 
penyempurnaan atau revisinya dilakukan secara kuartalan atau tengah 
tahunan.” 

 

Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan mempunyai 

kegunaan-kegunaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Munandar (2000:50) ada 

tiga kegunaan pokok dari suatu anggaran, yaitu: 

1. Sebagai pedoman kerja 

2. Anggaran penjualan akan memberikan arahan sekaligus target yang harus          

dicapai oleh aktivitas perusahaan pada periode tertentu. 

3. Sebagai alat pengkoordinasian kerja  

4. Hal ini dimaksudkan agar semua bagian yang ada di perusahaan dapat saling 

menunjang, saling bekerjasama dengan baik untuk menuju sasaran yang telah 

ditetapkan. Sehingga kelancaran jalannya perusahaan dapat lebih terjamin. 

5. Sebagai pengawas kerja  

6. Anggaran penjualan bersifat sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding 

untuk menilai (mengevaluasi) realisasi kegiatan perusahaan. 
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 Sedangkan menurut Mulyadi (2001:502) fungsi dari anggaran adalah 

sebagai berikut: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencan kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan 

di masa yang akan datang. 

3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan 

berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer 

bawah dengan manajer atas. 

4. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding 

operasi sesungguhnya. 

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan 

manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 

6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi 

manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien 

sesuai dengan tujuan organisasi. 

  

 Oleh karena itu anggaran hanyalah sebagai alat bantu bagi manajemen, 

kehadiran manajemen tetap diperlukan walaupun anggaran telah disusun. 

Anggaran yang telah disusun dengan baik tidak menjamin bahwa pelaksanaan dan 

realisasinya akan baik pula. 

 Menurut Gunawan dan Marwan (2003:53) anggaran sebagai suatu alat 

bantu mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain: 

1. Anggaran disusun berdasarkan estimasi (potensi penjualan, kapasitas 

produksi, dan lain-lain) maka terlaksananya dengan baik kegiatan-kegiatan 

tergantung pada ketepatan estimasi tersebut. 

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil 

apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

3.  Anggaran hanya merupakan suatu alat bantu manajer dalam melaksanakan 

tugasnya, bukan menggantikannya. 
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4. Kondisi yang terjadi tidak selalu sasuai dengan yang diramalkan sebelumnya, 

karena itu anggaran harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang 

terjadi. 

 

2.5.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Penjualan 

 Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika taksiran-taksiran yang 

terdapat didalamnya cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan 

realisasinya. Agar dapat melakukan penaksiran secara lebih akurat, maka 

diperlukan berbagai informasi dan pengalaman yang dapat dijadikan faktor-faktor 

pertimbangan dalam menyusun anggaran penjualan. 

 Adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

anggaran penjualan menurut Munandar (2000:50-52) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang ada didalam perusahaan itu 

sendiri, diantaranya: 

a. Penjualan tahun-tahun yang meliputi: kualitas, kuantitas, harga, waktu dan 

tempat (daerah) penjualan. 

b. Kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, 

misalnya tentang pemilihan saluran distribusi, metode penetapan harga 

jual dan sebagainya. 

c. Kapasitas produksi yang dimliki oleh perusahaan, serta kemungkinan 

perluasannya dimasa yang akan datang. 

d. Tenaga kerja yang tersedia, baik jumlahnya maupun keterampilan dan 

keahlian serta pengembangannya dimasa yang akan datang.  

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan dan kemungkinan penambahan 

dimasa yang akan datang. 

f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan dan kemungkinan 

perluasannya dimasa yang akan datang. 
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2. Faktor eksternal 

Yaitu data, informasi dan pengalaman yang terdapat diluar perusahaan, 

diantaranya adalah: 

a. Keadaan persaingan pasar 

b. Posisi perusahaan dalam penduduk 

c. Tingkat penghasilan masyarakat 

d. Elastisitas permintaan terhadap barang-barang yang dihasilkan perusahaan 

terutama yang mempengaruhi dalam merencanakan harga jual dalam 

anggaran penjualan yang akan disusun. 

e. Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. 

f. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, ekonomi, 

social, budaya maupun keamanan. 

g. Kondisi perekonomian nasional. 

h. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen dan 

kemungkinan perubahannya. 

 

 Perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan faktor-faktor internal 

ini sesuai dengan apa yang diinginkannya untuk masa yang akan datang. Oleh 

katena itu, faktor-faktor internal sering sering disebut faktor yang controllable 

(dapat diatur dan diawasi). Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal perusahaan 

tidak dapat mengendalikannya, melainkan perusahaan yang harus menyesuaikan 

dengan faktor eksternal tersebut. Oleh karena itu faktor-faktor eksternal sering 

disebut sebagai faktor uncontrollable (tidak dapat diatur dan diawasi). 

     

2.5.3 Tujuan Penyusunan Anggaran Penjualan  

 Penyusunan anggaran dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan rencana 

kerja seperti pangsa pasar, produk dan teknologi produksi, kepegawaian, 

keuangan, system informasi manajemen dengan biaya yang sesuai direncanakan. 
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 Tujuan penyusunan anggaran penjualan menurut Welsch yang 

diterjemahkan oleh Purwatiningsih (2000:147-148) adalah: 

1. Untuk megurangi ketidakpastian tentang pendapatan dimasa yang akan 

datang. 

2. Untuk memasukkan kebijakan kedalam proses perencanaan (misalnya dalam 

rencana pemasaran). 

3. Untuk memberikan informasi penting bagi pembentukkan ekonomi lain dari 

rencana laba yang menyeluruh. 

4. Untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang 

dilakukan. 

 

2.5.4 Mekanisme Penyusunan Anggaran Penjualan 

 Tahap-tahap yang perlu ditempuh dalam penyusunan anggaran menurut 

Basu Swasta (2001:94) ada empat, yaitu: 

1. Mengkaji dan menganalisis situasi. Proses penganggaran untuk organisasi 

keseluruhan akan bermula dari pusat pertanggungjawaban terendah. Dalam 

menganalisis situasi, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

a. Penyimpangan-penyimpangan pada anggran tahun lalu. 

b. Tujuan untuk periode anggaran mendatang, seperi penjualan dan 

produktivitas. 

c. Perubahan-perubahan dalam lingkungan bisnis, sperti kondisi ekonomi, 

politik, hukum, dan persaingan. 

d. Perubahan-perubahan dalam system distribusi. 

e. Pengembangan produk baru. 

f. Perubahan-perubahan dalam promosi. 

2. Mengidentifikasi dan membatasi masalah serta peluang. Jika masalahnya 

diperoleh, maka tindakan koreksi mungkin diambil dalam pengalokasian 

sumber untuk meningkatkan volume atau laba. Kemungkinan juga dapat 

dilakukan alokasi sumber untuk memperoleh peluang baik dalam lingkungan 

internal maupun lingkungan eksternal. 
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3. Mengambil keputusan tentang alokasi awal sumber-sumber dan upaya ke 

berbagai aktivitas, produk, konsumen dan territorial yang menjadi 

tanggungjawab pusat tersebut. Anggaran awal ini perlu dibuat secara tertulis. 

Kemudian manajer dapat melihat kembali detail anggaran tersebut secara 

menyeluruh. Revisi juga dapat dilakukan agar cocok dengan situasi yang ada. 

Untuk tujuan ini, kebanyakan organisasi menggunakan format, lembar kerja, 

prosedur dan jadwal tertentu. 

4. Menyajikan anggaran kepada atasan. Manajer dari masing-masing pusat 

tanggungjawab mengadakan rapat khusus dengan atasan untuk menyajikan 

dan menjelaskan usulan tersebut. Modifikasi dapat dilakukan sebelum 

anggaran tersebut disetujui dan dilaksanakan.  

 

 Sedangkan menurut Gunawan dan Marwan (2003:127-128) langkah-

langkah yang perlu dilakukan dalam menyusun anggaran penjualan meliputi: 

1. Penentuan dasar-dasar anggaran: 

a. Penentuan relevan variable yang mempengaruhi penjualan 

b. Penentuan tujuan umum dan khusus yang diinginkan 

c. Penentuan strategi pemasaran yang dipakai 

2. Penyusunan rencana anggaran penjulan 

a. Melakukan analisis ekonomi 

Analisi ekonomi dengan mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek 

makro, seperti: 

- Moneter 

- Kependudukan  

- Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang ekonomi 

- Teknologi 

b.   Melakukan analisis sendiri 

Analisisi ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan masyarakat 

menyerap produk sejenis yang dihasilkan oleh industri. 
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c.   Melaksanakan analisis prestasi penjualan-penjualan masa lalu  

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan pada masa lalu. 

Dengan kata lain untuk market share yang dimiliki perusahaan dimasa 

lampau. 

d. Melaksanakan analisis penentuan prestasi penjualan yang akan datang. 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

mencapai target penjualan dimasa depan, dengan memperhatikan faktor-

faktor produksi, seperti: 

- Bahan mentah 

- Tenaga kerja 

- Kapasitas produksi  

- Keadaan permodalan 

e.   Menyusun forecast penjualan 

Yaitu meramalkan jumlah penjualan yang diharapkan dengan anggapan 

segala sesuatu berjalan seperti masa lalu (forecasted sales). 

3. Menentukan jumlah penjualan yang dianggarkan (budgeted sales). 

4. Menghitung laba atau rugi yang mungkin diperoleh (budgeted profit). 

5. Mengkomunikasikan rencana penjualan yang telah disetujui pada pihak yang 

lebih berkepentingan. 

 

2.6 Standar Penjualan 

 Standar merupakan tolok ukur yang dapat diandalkan untuk mengukur dan 

mengendalikan tugas atau kegiatan. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh 

Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendera 

(1997:243) pengertian standar adalah: 

“Suatu standar telah didefinisikan sebagai suatu tolok ukur prestasi 

yang dikembangkan secara ilmiah.” 
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Sedangkan menurut Basu Swasta (2001:171) pengertian standar penjualan 

adalah: 

 “Standar yang digunakan untuk tujuan pengendalian atau 
pengawasan bagian penjualan dalam perusahaan dan untuk 
menentukan secara tepat tentang tugas dan kegiatan pada bagian 
penjualan, khususnya wiraniaga.” 

 

 Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendera 

(1997:243) berpendapat ada dua kondisi yang tercakup dalam menetapkan 

standar, yaitu: 

1. Standar adalah hasil dari penelitian yang diteliti atau analisa terhadap prestasi 

yang lalu dan ikut mempertimbangkan kondisi-kondisi yang diharapkan 

dimasa yang akan datang. Jadi standar bukanlah sekedar terkaan-terkaan; 

tetapi merupakan pendapat, yang didasarkan pada fakta-fakta yang tersedia 

dari orang-orang yang paling ahli untuk menilai bagaimana prestasi kerja itu 

seharusnya. 

2. Standar perlu ditinjau ulang dan direvisi dari waktu ke waktu. Suatu standar 

ditetapkan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Bila kondisi berubah standar 

juga harus diubah; kalau tidak, maka standar tidak akan merupakan tolok ukur 

yang benar. 

 Sebagai suatu alat pengendalian, standar dapat menjunjukkan kelemahan-

kelemahan dalam pelaksanaan penjualan, yang jika telah dianalisis secara layak 

mengenai sebab-sebabnya, akan membuka jalan untuk tindakan perbaikan. 

 Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:269) ada tiga persyaratan utama dalam pengembangan alat-alat 

untuk para eksekutif penjualan, yaitu: 

1. Standar Penjualan Merupakan Hasil dari Penelitian dan Analisa yang Teliti 

terhadap Prestasi Yang Lalu. Standar-satandar penjualan menggambarkan 

pendapat dari mereka yang dianggap cukup untuk memutuskan atau menilai 

bagaimana prestasi pelaksanaan yang memuaskan itu seharusnya. 

Pertimbangan mengenai seluk-beluk operasi harus bergantung, sebagian besr, 

pada  para eksekutif penjualan. Pendapat mengenai kondisi-kondisi umum 
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perusahaan yang diperkirakan dan potensi-potensi pasar, harus merupakan 

hasil pertimbangan bersama dari staf eksekutif, termasuk direktur utama, 

manajer penjualan dan controller. 

2. Standar Penjualan Harus Merupakan Tolok Ukur Yang Adil dan Wajar dari 

Prestasi Pelaksanaan. Tidak ada yang lebih merusak moral, dari pada suatu 

kuota penjualan atau standar lain yang ditetapkan terlalu tinggi. Pengalaman 

menunjukkan, bahwa standar-satandar yang terlalu tinggi itu akan diabaikan 

oleh pelaksana. Standar seharusnya ditetapkan sedemikian rupa, sehingga 

dapat dicapai dengan kemampuan para salesman yang dianggap 

representative.   

3. Standar penjualan Perlu Ditinjau Kembali dan Direvisi dari Waktu ke Waktu. 

Bila kondisi-kondisi penjualan sering berubah, demikian juga tolak ukurnya 

harus berubah. 

 

 Jika standar penjualan diharapkan merupakan tolok ukur yang efektif dari 

pelaksanaan penjualan, maka standar-standar itu harus direvisi dengan segera bila 

kondisi-kondisinya berubah. Tolak ukur  yang salah dapat menimbulkan 

kekecewaan dan pengabaian tugas. 

 Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:271) agar standar penjualan efektif perlu dilakukan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Penyimpangan (variances) antara pelaksanaan yang sebenarnya dengan 

standar harus ditetapkan dengan segera. 

2. Sebab-sebab penyimpangan harus diteliti dan dijelaskan. 

3. Tanggungjawab terhadap penyimpangan harus ditetapkan secara pasti 

4. Para individu yang bertanggungjaewab harus diberi kesempatan penuh untuk 

mengemukakan penjelasannya. 

5. Tindakan yang segera harus diambil untuk memperbaiki setiap kelemahan 

yang ditujukkan. 

6. Metode pemberian imbalan harus wajar dan cermat. 
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2.7 Analisis Penjualan 

 Banyak analisis sederhana yang dapat dilakukan untuk mengarahkan usaha 

penjualan. Controller harus terus-menerus bekerjasama dengan manajer 

penjualan, agar dapat menilai realisitis sejauh mana penjualan yang sebenarnya 

dihubungkan dengan anggaran atau ramalan penjualan. Controller dan para 

stafnya dapat membantu dalam memajukan penjualan melalui penggunaan 

berbagai tehnik analisis. Hal ini sesuai dengan pendapat Wilson dan Campbell 

yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (1997:263) yang terdiri dari: 

1. Analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan dimasa yang lalu dalam 

hubungannya dengan harga dan volume untuk menemukan perkembangan, 

kelemahan atau tendensi yang tidak memuaskan. 

2. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

anggaran penjualan menyeluruh yang sesuai dan melaporkan kesesuaian 

pelaksanaan dengan rencana. 

3. Memberikan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan standar 

pelaksanaan penjualan. 

4. Penyiapan analisis yang sehat mengenai biaya dan investasi, untuk 

dipergunakan dalam menetapkan harga-harga produk. 

 Analsisis penjualan harus dilakukan jika perusahaan ingin mencapai 

penjualan yang menguntungkan, oleh karena itu perusahaan harus mengetahui 

dimanakah terdapat laba yang paling besar. Analisis penjualan merupakan suatu 

alat yang digunakan oleh para eksekutif penjualan untuk mengarahkan usaha 

penjualan. 

 Jenis-jenis analisis yang sering digunakan menurut Wilson dan Campbell 

yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (1997:264) sebagai berikut: 

1. Produk; jenis, warna, ukuran, harga, model, kualitas dari barang-barang yang 

dijual. 

2. Daerah; wilayah yang digunakan untuk mengarahkan penjualan (propinsi, 

kota, desa, area pemasaran lain). 

3. Saluran distribusi; grosir, eceran, makelar, dan agen. 
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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 penjualan; kontan, cash on delivery, secara piutang, secara cicilan, dan 

lain-lain. 

8. Organisasi; cabang, departemen. 

9. Tenaga wiraniaga; perorangan atau per kelompok. 

 

 Analisis-analisis ini dapat dikembangkan sampai pada laba kotor, sampai 

laba setelah biaya langsung penjualan atau sampai laba bersih dari segmen atau 

bidang yang sedang dianalisis. 

 Kegunaan-kegunaan dari analisis penjualan yang dapat dipertimbangkan 

menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:267-268) adalah: 

1. Untuk Perencanaan Penjualan dan Penetapan Kuota Penjualan. Pengalaman 

yang lalu merupakan suatu faktor dalam hal ini. 

2. Untuk Pengendalian Persediaan. Untuk merencanakan persediaan secara 

layak, perusahaan harus mengenal baik penjual dimasa yang lalu dan 

kemungkinan tendensinya dimasa yang akan datang dalam hubungannya 

dengan fluktuasi musiman dan jenis produk. 

3. Untuk Penetapan Berbagai Standar Penjualan. Juga, disini pengalaman yang 

lalu merupakan faktor yang penting. 

4. Untuk Distribusi yang Lebih Baik dari Usaha Penjualan dalam Berbagai 

Daerah. Mungkin terbukti bahwa perusahaan mengkonsentrasikan usahanya 

dalam wilayah yang terlalu terbatas. Pertimbangan mengenai penjualan 

potensial, kondisi persaingan, dan faktor biaya dapat menunjukkan keharusan 

untuk memperluas wilayah tersebut. Sekali lagi, analisa dapat menunjukkan 

bahwa sesuatu daerah belum semuanya terliput. 
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5. Untuk Pengarahan yang Lebih Baik dari Usaha Penjualan Produk. Suatu 

penelitian mngenai penjualan dan potensi penjualan dapat menunjukkan 

adanya pembatasan usaha penjualan pada berbagai produk dan pengabaian 

produk-produk yang lain serta yang lebih menguntungkan. Juga, suatu 

perbandingan penjualan per produk dengan periode-periode yang lalu akan 

dapay menunjukkan trends. Jika penjualan mengenai tendensi menjauhi 

produk-produk yang lebih menguntungkan, maka perlu diambil tindakan 

perbaikan. 

6. Untuk Pengarahan yang Lebih Baik dari Penjualan dalam Hubungan dengan 

Pelanggan. Analisa pelanggan harus mengungkapkan trends dari berbagai 

jenis barang yang 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 

mendapatkan jumlah penjualan yang sebesar-besarnya dan yang 

menguntungkan. Analisa per langganan, disertai dengan informasi lain dan 

pembahasan dengan manajer penjualan akan menunjukkan beberapa 

pelanggan yang tidak mungkin mencapai volume yang menguntungkan, 

meskipun telah dilakukan usaha pengembangan. Informasi seperti ini akan 

memungkinkan perusahaan akan melakukan usaha penjualan yang lebih besar 

di lain tempat yang lebih menguntungkan. 

 

2.8  Laporan Penjualan 

 Dalam perusahaan kecil, pemilik dapat melakukan pengendalian segera 

terhadap penjualan dengan cara meneliti pesanan-pesanan yang diterima. Akan 

tetapi dalam perusahaan yang besar, harus dilengkapi dengan laporan-laporan 

yang menunjukkan kondisi masa sekarang dan juga prestasi pelaksanaan yang 

sedang berjalan pada saat sekarang. 

 Salah satu fungsi controller  adalah menyediakan informasi kepada para 

eksekutif penjualan. Akan tetapi pemberian informasi merupakan suatu hal yang 

belum mencukupi karena masih perlu melihat fakta-fakta yang dimengerti dan 

telah dijadikan sebagai dasar untuk bertindak. Agar informasinya dapat 
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dimengerti, controller harus menyesuaikan laporan dengan para pembacanya. Isi 

laporan penjualan harus berbeda-beda sesuai dengan keperluan dan personalitas 

pemakai. 

 Para eksekutif penjualan mempunyai banyak gaya (cara) kepemimpinan 

dan latar belakang. Oleh karena itu controller harus mengembangkan laporan-

laporan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan. Pengguna bagan, grafik, 

dan ikhtisar akan sangat meningkatkan komunikasi data penjualan kepada 

pimpinan penjualan. Sedangkan frekuensi dari setiap laporan akan tergantung 

pada kebutuhan masing-masing eksekutif. 

 Menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:274) mengemukakan hal-hal yang dapat dimasukkan dalam 

laporan penjualan mencakup bidang yang luas, meliputi: 

1. Pelaksanaan penjualan yang sebenarnya, dengan angka-angka untuk bulan 

berjalan dan sampai bulan dua tahun berjalan. 

2. Penjualan yang dianggarkan untuk periode berjalan dan sampai dengan 

periode berjalan. 

3. Perbandingan penjualan yang sebenarnya dari perusahaan dengan angka-

angka dalam jenis industri yang bersangkutan, meliputi presentase dan total. 

4. Analisa penyimpangan (variance) antara penjualan yang sebenarnya dengan 

yang dianggarkan dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan.  

5. Hubungan-hubungan antara penjualan dengan biaya, misalnya biaya per pesan 

yang diterima. 

6. Standar penjualan perbandingan penjualan yang sebenarnya dengan kuota per 

salesman. 

7. Data harga jual per unit. 

8. Data laba kotor. 

 

 

 

 

 



 38 

2.9 Pengertian Efektifitas 

 Pengertian efektifitas menurut Anthony dan Govindarajan (2004:150) 

adalah: 

“ Effectiveness is a determined by the relationship between a 

responsibility center’s output and objectives.” 

 

 Dari pengertian terdahulu dapat disimpulkan bahwa efektivitas ditentukan 

antara output yang dihasilkan oleh pusat pertanggungjawaban dengan tujuan 

jangka pendek. 

 

 Arens (2003:738) mengemukakan pengertian efektivitas adalah sebagai 

berikut: 

 “ Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to the resources used to achieve these objectives.” 

  

 Berdasarkan definisi tersebut, secara garis besar efektivitas dapat diartikan 

sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha untuk mencapai 

tujuannya. 

 

2.10 Peranan controller dalam pengendalian penjualan untuk menunjang 

efektivitas penjualan 

 Penjualan merupakan aktivitas yang dinamis disertai dengan kondisi yang 

selalu berubah, sehingga sering timbul masalah-masalah pokok. Berdasarkan 

fungsi dan kualifikasi yang dimiliki oleh controller, maka controller dapat 

membantu manajer penjualan dalam pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan. 
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 Bantuan yang dapat diberikan oleh controller dalam masalah penjualan 

menurut Wilson dan Campbell yang diterjemahkan oleh Tjintjin Fenix 

Tjendera (1997:260-263) adalah sebagai berikut: 

1. Masalah Produk 

Seleksi awal dari produk atau pertimbangan mengenai perubahan-perubahan 

dalam lini produk, ukuran dan warna harus didasarkan pada pertimbangan 

kolektif dari para eksekutif, yaitu pertimbangan mengenai pemasaran oleh 

manajer penjualan, masalah produksi oleh manajer produksi, dan 

pertimbangan biaya oleh controller. 

2. Masalah Harga 

Controller harus sanggup menyediakan semua informasi biaya, baik biaya 

total, biaya marjinal atau diferensial, dan perbedaan biaya harus 

dipertimbangkan dalam mengembangkan struktur harga. Selain itu juga dapat 

memberikan bantuan dalam menetapkan potongan harga untuk pesanan-

pesanan yang jumlahnya besar. 

3. Masalah Distribusi 

Terhadap pemecahan masalah ini, controller harus mengkontribusikan analisis 

biaya yang diperlukan, dan meneliti secara satatistik tendensi-tendensi yang 

tidak menguntungkan. Selain itu controller dapat menyediakan indikasi 

mengenai biaya penjualan untuk berbagai saluran distribusi penjualan. 

4. Masalah Metode Penjualan 

Controller dapat membantu dengan menyediakan informasi mengenai biaya-

biaya historis dan menyiapkan estimasi biaya alternative untuk berbagai 

metode. 

5. Masalah Organisasi 

Controller dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan potensi 

penjualan per produk atau per daerah untuk menata kembali tenaga salesman 

yang baru. 
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6. Masalah Perencanaan dan Pengendalian 

Standar penjualan digunakan sebagai alat ukur prestasi, memberikan 

masukkan kepada eksekutif penjualan pemecahan masalah dan mengenai 

umpan balik kepada tenaga penjual. 

Bantuan yang dapat diberikan oleh controller kepada perusahaan meliputi: 

a. Anggaran dan kouota penjualan. 

b. Anggaran dan  standar biaya distribusi. 

c. Laporan penghasilan atau biaya per periodik. 

d. Analisis khusus untuk memperlihatkan kondisi-kondisi yang memerlukan 

perbaikan atau sebagai audit atas prestasi pelaksanaan: 

1. Rencana insentif penjualan. 

2. Biaya kantor cabang atau gudang. 

3. Biaya pengembangan pelanggan. 

4. Kompensasi dan biaya bagi salesman. 

  

 Selain itu bantuan yang diberikan oleh controller dalam pengendalian 

penjualan dapat membantu manajer penjualan dalam menjalankan proses 

pengendalian penjualan, yaitu dengan: 

1. Penetapan standar penjualan. 

2. Pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya dibandingkan dengan yang 

dienggarkan. 

3. Evaluasi penyimpangan yang terjadi. 

4. Rekomendasi atas perbaikan dari penyimpanngan. 

5. Tindakan koreksi. 

 Pengendalian yang efektif akan tepat apabila manajer melaksanakan 

kelima proses pengendalian penjualan tersebut dengan baik, disertai dengan 

informasi yang memadai dari controller. 
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 Kontribusi yang dapat diberikan oleh controller dalam pengendalian 

penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bantuan kepada manajemen dalam menetapkan rencan anggaran 

penjualan. 

2. Memberikan bantuan kepada manjemen dalam menetapkan standar 

pelaksanaan penjualan. 

3. Memberikan bantuan kepada manajemen dalam analisis terhadap prestasi 

pelaksanaan penjualan. 

4. Memberikan bantuan kepada manajemen dalam pelaporan penjualan. 
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