
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Pengertian peranan (Role) menurut Soerjono Soekamto (2003:243) adalah 

sebagai berikut:  

“Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila 

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan.” 

 Peranan ini mencakup 3 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 dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Sedangkan menurut Komaruddin (2006:768) mengemukakan pengertian 

peranan (Role) sebagai berikut: 

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

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 apa adanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. 

 

2.2 Controller dan Controllership 

 Adanya anggapan bahwa seorang Controller hanya sebagai kepala bagian 

akuntansi yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan-catatan keuangan formal 



dari perusahaan saja merupakan suatu pandangan yang sudah ditinggalkan. 

Controllership yang modern menyatakan bahwa selayaknya seorang Controller 

memperluas fungsi akuntansi kepada aplikasi manajemen. Hal ini penting untuk 

pemenuhan fungsi Controllership secara wajar yakni adanya suatu sikap pemikiran 

yang memberi semangat dan menghidupkan data financial dengan menerapkannya 

pada kegiatan perusahaan di masa datang yaitu dengan memberikan laporan serta 

menafsirkan berbagai data laporan tersebut untuk digunakan sebagai dasar dalam 

melaksanakan tugas manajemen serta para eksekutif lainnya. 

 Pandangan Controller seharusnya sama dengan pandangan pemimpin yaitu 

pada kombinasi operasi yang paling menguntungkan. Dengan kemampuan 

Controller menginterpretasikan data akan sangat membantu manajer perusahaan 

untuk dapat mengendalikan operasi perusahaan. Jadi Controllership merupakan ilmu 

yang mempelajari kegiatan bagaimana menghidupkan data akuntansi dan 

mengunakannya, sehingga data akuntansi tersebut berguna bagi manajemen sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

 

2.2.1 Pengertian Controller 

 Dalam struktur organisasi perusahaan, biasanya Controller digunakan untuk 

menunjukkan jabatan kepala departemen akuntansi yang bertanggungjawab atas 

bidang statistik dan pengendalian keuangan yang mengawasi dan menyelenggarakan 

catatan-catatan keuangan perusahaan. 

 Dengan semakin berkembang dan luasnya operasi perusahaan, Controller 

tidak hanya membatasi perannya hanya pada fungsi pencatatan, lebih jauh lagi ia 

harus memperluas fungsi akuntansi kepada aplikasi manajemennya. Ia juga harus 

mampu membuat laporan, menganalisis dan menginterpretasikan laporan yang 

diberikan, serta memberikan saran-saran dan inforamasi lainnya kepada pemimpin 

perusahaan. 

 Pengertian Controller menurut Usry and Hammer yang diterjemahkan oleh 

Krista (2004:9) adalah sebagai berikut: 



“Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggungjawab atas 

fungsi akuntansi, Controller mengkoordinasikan partisipasi manajemen 

dalam perencanaan dan pengendalian dari pencapaian tujuan dalam 

menentukan efektivitas dari kebijakan dan dalam menciptakan struktur 

organisasi dan proses. Controller juga bertanggungjawab untuk 

melakukan observasi atas metode perencanaan dan pengendalian 

diseluruh perusahaan dan untuk mengusulkan perbaikan atas metode-

metode tersebut. 

 

Menurut Ray H. Garisson (2002:11) menyebutkan bahwa pengertian 

Controller adalah sebagai berikut: 

“The manager in charge of accounting department is known as the 

Controller. He or she is a member of the top management team, and is an 

active participant in the planning, control, and decision making process.” 

 

Menurut Cushing yang diterjemahkan oleh Ruchiat Kosasih (2003:40) 

menyatakan bahwa status organisatoris Controller adalah sebagai berikut: 

“Kepala bagian akuntansi biasanya disebut sebagai Controller. Controller 

adalah eksekutif tingkat atas dalam kebanyakan organisasi perusahaan, 

yang setingkat dengan atau satu tingkat lebih rendah dari eksekutif 

selain direktur muda dan karenanya ia merupakan peserta dalam 

pengambilan keputusan puncak yang mempengaruhi seluruh 

organisasi”. 

Dari beberapa definisi tersebut ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah 

perusahaan kedudukan Controller ada yang berada di tingkat top manajemen atau 

setingkat lebih rendah dari top manajemen dan pengertian Controller terus 

berkembang seiring dengan fungsinya yang semakin luas. Pada berbagai perusahaan, 

jabatan Controller diberikan dengan fungsi yang bervariasi menurut kebijakan 

perusahaan tersebut. Namun semua definisi Controller menunjukan bahwa 

Controller merupakan top manajer dalam bidang akuntansi dan keuangan.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa Controller tidak mengendalikan 

perusahaan melainkan membantu manajemen atau pimpinan perusahaan untuk 

mengendalikan perusahaan. Hal ini jelas diungkapkan oleh Roehl and Bragg 

(2004:11) yang menyatakan bahwa Controller sebagai berikut: 



“Controller adalah manajer pusat di dalam perusahaan yang 

bertanggungjawab atas fungsi akuntansi manajemen. Controller 

menghasilkan nformasi yang dibutuhkan oleh manajer dalam 

melaksanakan fungsi pengendalian aktivitas perusahaan, sehingga 

Controller sering disebut Manajer Perencanaan dan Pengendalian”. 

 

Sebutan Controller tidak berarti bahwa Controller terlibat langsung dalam 

pengendalian perusahaan. Para pemimpin yang bertanggungjawab untuk operasi 

(seperti manajer produksi, manajer penjualan, manajer pemasaran) merupakan orang-

orang yang sesungguhnya melakukan fungsi pengendalian. Controller hanya 

berperan dalam pengendalian secara tidak langsung dan juga bertanggungjawab 

dalam mengawasi metode perenc anaan dan pengendalian yang digunakan oleh 

perusahaan serta pengembangan dalam sistem tersebut. 

 

2.2.2 Fungsi Controller 

Dengan adanya kemajuan teknologi dan semakin beragamnya organisasi 

perusahaan menyebabkan perkembangan fungsi Controller dari tahun ke tahun 

bahkan setiap saat perkembangan ini masih terus berlanjut sehingga terdapat definisi 

yang luas mengenai fungsi dari Controller. 

Menurut Roehl and Bragg (2004:12), fungsi-fungsi Controller adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning). 

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi sejalan 

dengan sasaran dan tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, menganalisis dan merevisi (bila perlu), mengkomunikasikan kepada 

semua tingkatan-tingkatan manajemen, serta menggunakan sistem-sistem dan 

prosedur yang cocok. 

Controller mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahwa rencana 

didukung oleh semua jenjang manajemen di mana semua bagian akan 

berhubungan bersama-sama mendukung tujuan perusahaan. Karena alasan 

ini, semua anggota manajemen harus berpartisipasi atas kemauannya sendiri. 

2. Pengendalian (Control). 

Mengembangkan, merevisi norma-norma (standar) yang memuaskan sebagai 

ukuran pelaksanaan, menyediakan pedoman serta bantuan kepada para 

anggota manajemen lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil 

pelaksanaan sebenarnya terhadap norma standar. Controller tidak 



memaksakan pengendalian kecuali dalam departemennya sendiri, tetapi 

Controller akan menyediakan informasi yang akan digunakan oleh pimpinan 

fungsional untuk mencapai pelaksanaan yang sebenarnya. 

3. Pelaporan (Reporting). 

Menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan untuk 

digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, mengevaluasi 

data dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan dan tujuan satuan 

organisasinya, menyiapkan dan menyampaikan berkas-berkas lapran ekstern 

yang diperlukan untuk memenuhi permintaan instansi pemerintah, para 

pemegang saham dan masyarakat umum. 

4. Akuntansi (Accounting). 

Mendesain menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan dan biaya 

pada semua jenjang perusahaan termasuk untuk perusahaan secara 

menyeluruh, per divisi, per pabrik dan per satuan, untuk dapat mencatat 

secara wajar semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai dengan 

prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, disertai dengan pengendalian intern 

yang memadai. 

5. Tanggungjawab utama lainnya (Other Primary Responsibility). 

Mengelola dan mengawasi funsi-fungsi, misalnya fungsi perpajakan, 

termasuk saling berhadapan dengan inspeksi pajak. Memelihara hubungan 

yang baik dengan auditor internal dan eksternal, menata dan mengadakan 

program-program asuransi, mengembangkan program penyimpanan dan 

catatan, mengawasi fungsi kebendaharaan yang telah dilimpahkan, serta 

mengarahkan fungsi-fungsi lain yang telah dilimpahkan. 

 

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa Controller tidak boleh dilimpahi 

dengan fungsi-fungsi yang bersifat operasional, karena dapat melemahkan dan 

mengurangi keefektifan usahanya dalam hal perencanaan dan pengendalian di 

bidang penjualan. 

 

2.2.3 Kualifikasi Controller 

 Peranan Controller tidak mudah dilakukan oleh para akuntan pada umumnya, 

karena seorang Controller dituntut memiliki kualifikasi tertentu agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan efektif. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang 

dilimpahkan padanya, membuat Controller harus berhubungan dengan seluruh aspek 

maupun fungsi dari suatu bidang usaha. 

Menurut Roehl and Bragg (2004:29) kualifikasi 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 perusahaan 

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 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 informative. 

7. Kemampuan menggerakkan orang-orang lain untuk mencapai 

tindakan dan hasil yang positif. 

Dunia usaha yang dinamis pada masa sekarang membuat seorang Controller 

perlu mengikuti perkembangan teknologi pada semua aspek perusahaan. Oleh karena 

itu, kualifikasi Controller dapat ditingkatkan melalui literatur, seminar, pelatihan dan 

sebagainya. 

Seorang Controller yang efektif tidak hanya dituntut memiliki kemampuan 

teknis dan dapat merencanakan tugas yang dilimpahkan padanya serta dapat 

mengawasi dan mengarahkan para stafnya, tetapi Controller harus memiliki 

integritas dan kemampuan untuk berkominikasi jika Controller ingin berhasil dalam 

menjalankan tugasnya. Controller harus jujur, wajar dan tulus dalam menghadapi 

siapa saja yang berhubungan dengannya, harus mampu bekerja sama dengan semua 

tingkatan manajemen, menghargai ide-ide dan pendapat orang lain dan memiliki 

kemampuan untuk mencari jalan keluar sebagai pemecahan masalah bila menghadapi 

tantangan. 

 

2.2.4 Karakteristik Controller Yang Kuat (The Strong Controller) 

 Vijay Santhe (2005:141) memberikan karakteristik Controller yang kuat 

seperti diilustrasikan pada Tabel 2.1 berikut ini: 



Tabel 2.1 

Karakteristik Controller Yang Kuat 

Number 
Description of 

characteristic 
Specific attribute and behavior 

 

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 arranging and rearranging 

numbers 

- Is able to spot trends 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 judgement 

- 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 a 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 and 

accurate 

- Mentally make 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 

- Keep the audience in mind 

- Is able to come to grips with facts and 

make recommendation 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Interpersonal Skill 
Building relationship and 

developing influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability to challenge 

management 

constructively 

 

- Gets along with everyone 

- Is accepted by all functional areas 

- I part of the management team 

- Is management’s trusted counselor 

- Is flexible in meeting management’s 

demand  

- Is the general manager’s alter ago 

- Is a sounding board for management 

when sensitive issues are discussed 

- Opens up communication 

- Is respected by management 

- Is trusted by management 

- Build trust 

- Ask the right questions 

-  Thinks about the impact of numbers 

 

- Continually challenges management’s 

analysis and plans 

- Know when to risk fight 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  

 

 

9 

Managing dual 

accountability 
Recognize important 

responsibility to both 

 

 

- Understand corporate expectation 

- Recognize responsibility to corporate 



division and corporate 

management 

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 

Sumber: Vijay Sathe (hlm 141-143) 

 

Menurut Horngren (2001:15) karakteristik controller yang baik harus 

mampu melaksanakan beberapa hal berikut ini:  

1. Perencanaan dan control. 

2. Pelaporan dan interpretasi. 

3. Pembuatan evaluasi dan konsultasi. 

4. Administrasi pajak. 

5. Pelaporan kepada pemerintah. 

6. Perlindungan harta. 

7. Penilaian segi ekonomis. 

Dari uraian karakteristik controller yang baik diatas dapat diubah kedalam 

fungsi-fungsi controller yang terdiri dari: 

1. Tanggungjawab ganda.   1. Pelaporan kepada pemerintah. 

2. Fungsi perencanaan.               2. Perencanaan dan kontrol. 

3. Fungsi pengendalian.     3. Perlindungan harta. 

4. Fungsi pelaporan.    4. Pelaporan dan interpretasi. 

5. Fungsi akuntansi.    5. Penilaian segi ekonomis. 

6. Tanggungjawab utama lainnya.  6. Administrasi pajak.       

7. Kontribusi dalam penjualan.   7. Evaluasi dan konsultasi. 

 

2.3 Pengertian Peranan Controller 

Dari pengertian peranan dan pengertian controller yang telah dijelaskan 

sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa peranan seorang Controller dalam 

pengendalian penjualan merupakan hak, kewajiban dan perilaku yang dilaksanakan 



dalam struktur organisasi perusahaan yang fungsinya  diharapkan  memiliki status 

tertentu  dalam pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas penjualan. 

 

2.4 Penjualan 

Dalam organisasi perusahaan penjualan merupakan aktivitas operasional 

perusahaan yang sangat penting, oleh karena itu dalam aktivitasnya penjualan sangat 

memerlukan sebuah perencanaan yang matang dan terarah. Selain itu kegiatan 

penjualan juga menjadi salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi para calon 

investor yang akan berinvestasi di perusahaan tersebut, biasanya investor 

beranggapan jika penjualan bagus maka laba besar dan tingkat pengembalian akan 

tinggi. Oleh karena itu kegiatan penjualan diperhitungkan oleh para investor. 

 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu kegiatan utama dalam perusahaan, hal ini 

disebabkan karena penjualan adalah salah satu sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap organisasi perusahaan tidak terlepas dari 

aktivitas penjualan. 

Menurut Komaruddin (2006:775) penjualan didefinisikan sebagai berikut: 

“Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa penjual 

memindahkan hak kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut 

harga”. 

 Sedangkan menurut Kohler (2006:13) konsep penjulan adalah: 

“The selling concept hold consumers will not buy enough it the 

organization product unless it under takes a large scale effort selling and 

promotion” 

 
Menurut Hendriksen yang diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (2004:173) 

mengutarakan bahwa terjadinya penjualan adalah sebagai berikut: 



1. Secara Hukum, penjualan terjadi ketika hak berpindah dan tuntutan 

pembayaran timbul. 

2. Secara Ekonomi, penjualan terjadi bila: 

• Adanya bukti yang pasti bahwa pembeli benar-benar ingin membeli 

dan penjual benar-benar ingin menjual. 

• Identifikasi barang tertentu yang siap dijual. 

• Persetujuan diantara penjual dan pembeli tentang harga atau rumus 

penetapan harga. 

Jadi, dapat diasumsikan bahwa dalam melakukan aktivitas penjualan 

perusahaan harus mempunyai alat penjualan dan promosi yang efektif untuk menarik 

konsumen dalam membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. 

 

2.4.2 Klasifikasi Penjualan 

Menurut La Midjan dan Azhar Susanto (2004:170) berbagai transaksi 

penjualan dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Penjualan secara tunai. 

Penjualan yang bersifat cash and carry pada umumnya terjadi secara kontan. 

Dapat pula terjadi pembayaran selama satu bulan juga dianggap kontan. 

2. Penjualan secara kredit. 

Penjualan dengan tenggang waktu rata-rata diatas satu bulan. 

3. Penjualan secara tender. 

Penjualan yang dilaksanakan melalui prosedur tender untuk memenuhi 

permintaan pihak pembeli yang membuka tender tersebut. Untuk 

memenangkan tender selain harus memenuhi berbagai prosedur yaitu 

pemenuhan dokumen tender berupa jaminan tender (bid bond) dan lain-lain, 

juga harus dapat bersaing dengan pihak lainnya. 

4. Penjualan ekspor. 

Penjualan yang dilaksanakan dengan pihak pembeli luar negeri yang 

mengimpor barang tersebut. Biasanya penjualan ekspor memanfaatkan 

prosedur letter of credit (L/C). 



5. Penjualan secara konsinyasi. 

Menjual barang secara “titipan” kepada pembeli yang juga sebagai penjual. 

Apabila barang tersebut tidak laku, maka akan kembali ke penjual. 

6. Penjualan melalui grosir. 

Penjualan yang tidak langsung kepada pembeli, tetapi melalui pedagang 

antara. Grosir berfungsi menjadi perantara antara pabrik atau importir dengan 

pedagang/toko eceran. 

 

2.4.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan 

Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penjualan, antara 

lain: 

1. Analisis pasar, yang mencakup: 

• Analisis perkembangan mode yang paling mutakhir 

• Analisis perubahan selera konsumen 

• Kondisi perekonomian dan politik 

• Kebijakan pemerintah 

2. Penelitian dan Pengembangan. 

Penelitian dan pengembangan produk, menyangkut mutu atau kualitas barang 

yang dijual. 

3. Promosi. 

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan promosi yang tepat dan sesuai 

4. Komunikasi Regulasi  

Dalam pelaksanaan kegiatan penjualan, perusahaan harus selalu mengikuti 

peraturan pemerintah yang berlaku, seperti peraturan atas eksport import, 

penanaman modal dan lain-lain. 

5. Sistem Pengiriman. 

Sistem pengiriman harus baik, kondisi barang harus tetap utuh dan tepat 

waktusesuai dengan kesepakatan terutama untuk perusahaan dengan sistem 

pemesanan. 

 



6. Sistem Packaging. 

Terutama bagi industri-industri yang membutuhkan kemasan menarik untuk 

produk yang dijual. 

7. Pengendalian dan Evaluasi. 

Pengendalian secara rutin harus melaksanakan evaluasi untuk melihat 

kembali apakah pelaksanaan telah sesuai dengan rencana. Hal ini dapat 

dijadikan sebagai tolak ukur dimasa yang akan datang. 

 

2.5  Pengendalian Penjualan 

  Penjualan harus dikendalikan agar dapat dicapai hasil pengembalian sebaik-

baiknya atau investasi. Laba bersih yang optimum akan dapat  direalisir hanya jika 

terdapat hubungan yang wajar di antara keempat faktor ini: 

1. Investasi dalam modal kerja dan fasilitas-fasilitas. 

2. Volume penjualan. 

3. Biaya operasi. 

4. Laba kotor. 

 Oleh karena itu, pengendalian akuntansi terhadap penjualan adalah laporan-

laporan yang menganalisis kegiatan penjualan yang mengungkapkan trends dan 

hubungan-hubungan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki dari 

tujuan, dari anggaran, atau dari standar yang telah dihitung dengan cara yang tepat 

agar ada tindakan perbaikan. 

 

2.5.1 Pengertian Pengendalian 

 Menurut Usry and Hammer (2004:5) mendefinisikan pengendalian (control) 

sebagai berikut: 

“Pengendalian (control) merupakan usaha sistematis perusahaan untuk 

mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan 

rencana dan membuat tindakan yang tepat untuk mengoreksi perbedaan 

yang pening.” 



 

Sedangkan definisi pengendalian menurut Roehl and Bragg (2004:12) 

adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian atau control mengasumsikan bahwa telah ditetapkan 

suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi 

pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil 

keputusan yang sesuai dengan rencana.” 

 

 Dari kedua definisi pengendalian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendalian merupakan suatu usaha yang dlakukan oleh perusahaan dalam 

mengukur prestasi pelaksanaan dengan rencana yan telah ditetapkan sebelumnya 

guna mencapai tujuan perusahaan. 

 Hansen and Mowen (2003:925) mendefinisikan pengertian pengendalian 

sebagai berikut: 

“control is process of setting standards, receiving feedback on actual 

performance, and taking corrective action when ever actual performance 

deviates significantly from olanned performance”. 

 
 Pengendalian merupakan suatu proses aktivitas yang terdiri dari dua langkah 

yang saling berkaitan, yaitu: 

1. Untuk melaksanakan pengendalian diperlukan suatu tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya, tanpa suatu tujuan yang pasti pengendalian tidak 

ada artinya. 

2. Pengendalian menyangkut upaya mempengaruhi seseorang atau suatu 

entitas, suatu bisnis perusahaan secara keseluruhan dengan maksud 

menggerakan pada arah pencapaian tujuan. 

 

 2.5.2 Pengertian Pengendalian Penjualan  

 Menurut Roehl and Bragg (2004:334) pengertian dari pengendalian 

penjualan yaitu: 



“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan penelitian 

yang diharuskan terhadap keijaksanaan, 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”. 

 Pengendalian dalam fungsi penjualan harus ditinjau sebagai aktivitas 

menyeluruh, yang meliputi pengendalian terhadap volume penjualan, pendapatan 

atau hasil penjualan, biaya promosi dan distribusi. 

 

2.5.3 Tujuan Pengendalian Penjualan 

 Tujuan dari pengendalian penjualan menurut Roehl and Bragg (2004:334) 

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” 

 

 Roehl and Bragg (2004:331) menyatakan bahwa Controller membantu para 

eksekutif penjualan dalam bidang pengendalian adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran dan kuota penjualan. 

Catatan-catatan yang terperinci dan pengetahuan mengenai distribusi 

penjualan per daerah, per produk, dan per pelanggan, disertai pengetahuan 

manajer penjualan mengenai perubahan dan trends peenjualan, penyediaan 

informasi pokok yang diperlukan dalam menetapkan anggaran, kuota, dan 

standar-standar penjualan. Controller juga memberikan jasa dalam 

hubungannya dengan peramalan dan penelitian pasar. 

2. Anggaran dan standar biaya distribusi. 

Sejarah mengenai biaya-biaya dimasa yang lalu, sebagaimana tercatat dalam 

departemen akuntansi, menyediakan banyak data yang diperlukan dalam 

menetapkan anggaran dan standar untuk pengukuran dan pengendalian usaha 

penjualan. 

 



3. Laporan penghasilan dan biaya per bulan atau periodik: 

a. Per daerah. 

b. Per jenis produk. 

c. Per metode penjualan. 

d. Per pelanggan. 

e. Per tenaga penjual. 

f. Per divisi organisasi atau operasi. 

Laporan analisis ini dan yang lainnya dapat memberikan banyak informasi 

yang berguna. Pengungkapan mengenai kontribusi terhadap laba bersih oleh 

setiap daerah atau oleh beberapa faktor lain yang dianalisis, diatas biaya 

langsung, dapat menunjukan titik-titik kelemahannya. 

4. Analisis khusus untuk memperlihatkan kondisi-kondisi yang 

memerlukan perbaikan atau sebagai audit terhadap prestasi 

pelaksanaan: 

a. Rencana insentif penjualan. Biaya yang mungkin terjadi untuk berbagai 

rencana bila diterapkan pada perusahaan, dan sejauh mana rencana-

rencana itu menguntungkan untuk perusahaan dan tenaga salesman. 

Penetapan mengenai apakah rencana-rencana insentif tersebut dapat 

mengarahkan usaha penjualan kepada produk yang paling 

menguntungkan. 

b. Biaya kantor cabang dan gudang. Penelaahan periodik terhadap biaya, 

dalam hubungan dengan penjualan, pertumbuhan, dan pendapatan dari 

aktivitas. 

c. Biaya pengembangan pelanggan. Analisis mengenai biaya menjamu atau 

biaya pengembangan perusahaan yang lain per pelanggan, per penjualan 

atau per daerah, dengan tekanan pada alternatif-alternatif yang perlu dan 

yang mungkin, emuanya dalam hubungannya dengan margin atau laba 

yang bersangkutan. 

d. Kompensasi dan biaya bagi salesman. Peninjauan dan analisis mengenai 

gaji, bonus, dan biaya-biaya untuk tenaga salesman dihubungkan dengan 



anggaran, struktur gaji, dan keadaan dalam jenis industri yang 

bersangkutan. 

 

2.5.4 Pengendalian Intern Penjualan 

Dokumen-dokumen yang digunakan Controller dalam pengendalian penjualan 

pada umumnya berupa bukti setoran bank atau biasanya disebut bukti pembayaran, 

Delivery Order (DO), Faktur Pajak, dan Sales Order (SO). Dokumen Delivery Order 

(DO) dan Sales Order (SO) yang diperiksa adalah yang telah diotorisasi oleh pihak-

pihak terkait seperti bagian penjualan, bagian distribusi, gudang, dan bagian 

keuangan.  

Item-item Sales Order lalu disesuaikan dengan item-item Delivery Order 

biasanya berupa rincian barang, jumlah barang, harga satuan barang, dan jumlah 

harga yang harus dibayar. Bukti setoran bank diperlukan untuk menunjukan bahwa 

konsumen tersebut telah membayar barang yang dipesan, sedangkan faktur pajak 

digunakan untuk menunjukan bahwa konsumen telah membayar pajak masukannya 

di bank yang telah ditunjuk. Rekap Delivery Order lalu disesuaikan dengan jumlah 

barang yang terjual. Bukti setoran bank disesuaikan dengan jumlah penerimaan. Jika 

dokumen-dokumen tersebut setelah diperiksa tidak terdapat perbedaan artinya 

penjualan berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan dalam kegiatan 

penjualan 

 

2.6 Anggaran Penjualan 

 Aktivitas penjualan merupakan sumber pendapatan perusahaan. Kurang 

dikelolanya aktivitas penjualan dengan baik, secara langsung akan merugikan 

perusahaan karena selain sasaran penjualan tidak tercapai juga pendapatan akan 

berkurang. Agar hal tersebut tidak terjadi manajemen membuat anggaran penjualan 

yang harus dicapai setiap tahunnya. 

 

 



2.6.1 Pengertian Anggaran Penjualan 

Pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar (2005:49) adalah 

sebagai berikut: 

“Anggaran penjualan adalah merencanakan secara lebih terperinci 

tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang 

didalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan dijual, 

jumlah barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual,  waktu 

penjualan serta tempat atau daerah pemasaran penjualannya”. 

Menurut Nafarin (2004:30) Anggaran penjualan adalah: 

“Anggaran penjualan merupakan dasar penyususnan anggaran lainnya 

dan pada umumnya anggaran penjualan disusun terlebih dahulu 

sebelum menyusun anggaran lainnya.” 

Bagi suatu perusahaan, penyusunan angaran penjualan merupakan hal yang 

sangat penting , karena dengan dasar anggaran penjualan tadi seluruh kegiatan yang 

ada dalam perusahaan tersebut akan disusun perencanaan dan pengendaliannya. 

Semua anggaran yang disusun, termasuk didalamnya anggaran penjualan, 

mempunyai tiga manfaat pokok, yaitu: 

• Sebagai alat pedoman kerja 

• Sebagai alat pengkoordinasian kerja 

• Sebagai alat pengendalian yang membantu manajemen dalam mengelola 

perusahaan 

Anggaran penjualan bermanfaat sebagai dasar penyusunan semua anggaran 

yang ada di perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi persaingan pasar, 

anggaran penjualan harus disusun paling awal sebelum anggaran-anggran lain. 

 Anggaran penjualan memuat taksiran-taksiran mengenai kemungkinan 

penjualan dalam unit-unit dan dalam nilai yang untuk satu periode operasi beserta 

biaya-biaya untuk mencapat target penjualan tersebut. Jadi anggaran penjualan 

berfungsi sebagai standar untuk dibandingkan dengan hasil yang sesungguhnya. 



 Dengan demikian, penyusunan anggaran penjualan merupakan hal yang 

sangat penting bagi perusahaan, karena dengan dasar anggaran penjualan seluruh 

kegiatan yang ada dalam perusahaan tersebut akan disusun perencanaan dan 

pengendaliannya. 

 

2.6.2 Fungsi Penyusunan Anggaran Penjualan 

Menurut Basu Swasta (2006:91) menyebutkan bahwa terdapat dua fungsi 

anggaran penjualan yaitu: 

1. Sebagai alat perencanaan. 

Dalam hal ini penjualan menjadi pedoman untuk menjalankan kegaitan-

kegiatan guna mencapai tujuan penjualan. Prioritas dapat ditetapkan dalam 

bentuk tujuan penjualan dan produktivitas penjualan ntuk berbagai sub divisi 

seperti produk dan territorial. Dalam menyusun anggaran penjualan, manager 

berusaha merencanakan alokasi sumber-sumber, baik fisik, keuangan, 

maupun manusia ke berbagai kegiatan yang harus dilaksanakan. 

2. Sebagai alat pengendalian 

Untuk mengevaluasi dan mengendalikan fungsi penjualan secara efektif, 

perlu ditetapkan standar untuk kerja tertentu. Dalam anggaran penjualan 

terdapat pendapatan dan pengeluaran penjualan yang dapat dijadikan standar 

sehingga merupakan pembanding dan petunjuk evaluasi untuk kerja rill. Jika 

dijumpai adanya penyimpangan, maka tindakan koreksi dan supervise dapat 

dilakukan. 

 

2.6.3 Prosedur Penyusunan Anggaran Penjualan 

Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam penyusunan anggarn 

penjualan yang dikemukakan oleh Agus Ahyari (2003:208) adalah sebagai berikut: 

1. Rincian jumlah dan jenis produk perusahaan 

Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis produk yang 

akan dijual serta  jumlah unit dari masing-masing produk yang akan dijual. 



2. Rincian daerah pemasaran 

Hal ini membantu para pelaksana penjualan serta memudahkan pengawasan 

penjualan.pada umumnya daerah pemasaran yang luas akan dibagi menjadi 

beberapa daerah pemasaran dengan dasar-dasar tertentu yang sesuai dengan 

kondisi perusahaan, dasar paling umum dipergunakan adalah letak 

geografisnya. 

3. Diskriminasi harga 

Didalam penentuan harga jual produk, terdapat beberapa perusahaan yang 

menetapkan haraga yang sama bagi penjualan produknya untuk seluruh 

daerah pemasaran yang ada. Namun demikian tidak disangkal pula bahwa 

terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan kebijakan diskriminasi harga 

untuk daerah yang berbeda. Untuk perusahaan-perusahaan semacam ini harga 

yang ditentukan untuk masing-masing daerah pemasaran tersebut harus jelas, 

sehingga dapat diketahui dan diawasi pelaksanaannya dengan mudah. 

4. Potongan harga 

Didalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai 

adanya potongan harga. Bagi pembeli atau distributor yang membeli dalam 

jumlah tertentu, atau pembayaran dalam jangka waktu tertentu seringkali 

mendapatkan perlakuan harga yang berbeda. Untuk memudahkan 

pengawasan penjualan produk perusahaan ini, maka didalam anggaran yang 

disusun seharusnya disebutkan seberapa banyak potongan yang akan 

diberikan oleh perusahaan sehubungan dengan pembelian dengan syarat-

syarat khusus tersebut. 

5. Rincian penjualan bulanan 

Pada umumnya anggran penjualan ini disusun untuk satu periode atau satu 

tahun. Namun untuk keperluan perencanaan, koordinasi dan pengawasan 

dalam perusahaan tersebut selayaknya anggaran penjualan yang disusun ini 

juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa 

perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan dari beberapa 

pengecer, agen dan distributor, tidak jarang disusun perencanaan produk 

perusahaan terlebih dahulu baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan 



dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Namun, 

bagi perusahaan yang menyusun peramalan penjualan tahunan, pada 

umumnya pemecahan perencanaan penjualan bulanan ini akan dilaksanakan 

atas dasar pola penjualan bulanan yang telah ada dari beberapa periode yang 

telah lalu. 

 

2.7 Analisis Penjualan 

 Jika perusahaan ingin mencapai penjualan yang menguntungkan, perusahaan 

tersebut harus mengetahui dimana terdapat laba yang paling besar. Ini berarti harus 

dilakukan analisis penjualan dan analisis biaya. Tidak dapat diragukan bahwa 

analisis penjualan telah mencapai puncak perkembangan yang berbeda-beda pada 

berbagai perusahaan dan jenis industri. Banyak perusahaan besar yang 

mengorbankan waktu untuk fase pengendalian pemasaran ini dan telah memiliki 

program-program yang dikembangkan dengan bik. Banyak perusahaan sedang atau 

perusahaan kecil belum memiliki program-program seperti itu atau hanya memiliki 

program yang belum dikembangkan dengan baik. 

 Sangat jelas bahwa dalam setiap perusahaan, gambaran menyeluruh atau 

angka rata-rata saja tidak mencukupi. Informasi umum seperti ini kecil kegunaannya 

dalam pengambilan keputusan pokok mengenai pemasaran dan pengarahan usaha 

penjualan.data harus spesifik dan berhubungan langsung dengan masalah yang harus 

dicari pemecahannya. 

 Dengan demikian yang diperlukan adalah analisis yang terperinci untuk 

mengarahkan usaha penjualan. Beberapa analisis yang diperlukan hanya 

berhubungan dengan pelaksanaan penjualan tahun lalu. Yang lain lagi mencakup 

penetapan trends dengan melakukan perbandingan terhadap periode-periode 

sebelumnya. Telaah yang lain menunjukan hubungan dengan anggaran atau standar 

dengan laba kotor, dengan biaya penjualan, atau dengan laba bersih. Analisis 

penjualan dapat dinyatakan dalam unit fisik, atau dalam jumlah uang, atau dalam 

keduanya. 



 Jenis-jenis analisis penjualan yang sering dipergunakan menurut Roehl and 

Bragg (2004:334) adalah sebagai berikut: 

1. Produk. 

Jenis, warna, ukuran, harga, model, kualitas dari barang yang dijual. 

2. Daerah. 

Wilayah yang digunakan untuk mengarahkan penjualan. Misalnya, propinsi, 

kota, desa, atau area pemasaran lain. 

3. Saluran distribusi. 

Grosir, pengecer, makelar, agen. 

4. Metode penjualan. 

Pengiriman langsung, kunjungan dari rumah ke rumah, pesanan, dan 

sebagainya. 

5. Pelanggan. 

Pelanggan dalam negeri dan luar negeri, konsumen industri atau konsumen 

akhir, pelanggan swasta atau pelanggan pemerintah, yang ditabulasikan 

menurut volume pembelian. 

6. Besarnya order. 

Ukuran rata-rata dari setiap pembelian. 

7. Syarat penjualan. 

Kontan, cash on delivery (C.O.D), secara kredit (piutang), secara cicilan, dan 

lain-lain. 

8. Organisasi. 

Cabang atau departemen. 

9. Tenaga wiraniaga. 

Perorangan atau perkelompok. 

 

 Analisis-analisis 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 dianalisis. 



 Analisis lain, yaitu yang berhubungan dengan penjualan yang tidak direalisir. 

Contoh-contohnya: 

1. Order-order yang diterima. 

2. Order-order yang belum dipenuhi. 

3. Pembatalan. 

4. Penjualan yang hilang. 

 Analisis ini dapat dipergunakan sebagi suatu bagian yang terintegrasi dengan 

perencanaan penjualan atau untuk mengeliminasikan alasan-alasan terjadinya usaha 

yang tidak efektif. Analisis terhadap order-order yang diterima penting bila produksi 

dilakukan berdasarkan order. 

 Banyak sub analisis yang dapat disiapkan. Jadi jika manajemen ingin 

mengetahui tidak saja penjualan secara keseluruhan per produk, tetapi juga 

penjualan produk dalam setiap daerah. 

 Controller mungkin menemukan, bahwa manajer penjualan dapat 

mempergunakan analisis-analisis tertentu secara periodik atau per bulan sebagai 

contoh, penjualan per daerah, per lini produk, atau per salesman. Analisis-analisis 

lain dapat dilakukan hanya sebagai suatu investasi, bila diharapkan bahwa analisis 

itu akan mengungkapkan kondisi-kondisi yang tidak sesuai. Bagaimanapun 

Controller mempunyai tanggungjawab untuk merancang dan menetapkan prosedur-

prosedur dan menyelenggarakan catatan-catatan sedemikian rupa, agar informasi 

yang sebanyak-banyaknya tersedia dengan waktu dan usaha yang sekecil-kecilnya. 

Pada umumnya perusahaan yang mendapatkan informasi paling cepat akan berada 

dalam posisi bersaing yang lebih baik. 

 

2.8 Standar Penjualan 

 Suatu standar telah didefinisikan sebagai suatu tolak ukur prestasi 

pelaksanaan yang telah dikembangkan secara ilmiah. Selanjutnya dapat dilihat, 

bahwa standar dapat digunakan untuk mengukur prestasi penjualan menurut cara 

yang hampir serupa dengan cara yang digunakan untuk menilai prestasi pelaksanaan 

di pabrik.  



 Menurut Roehl and Bragg (2004:350) terdapat tiga persyaratan utama dalam 

mengembangkan alat-alat untuk para eksekutif penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Standar Penjualan Merupakan Hasil dari Analisis yang Teliti terhadap 

Prestasi Yang Lalu. 

Standar-standar penjualan menggambarkan pendapat dari mereka yang 

dianggap cakap untuk memutuskan atau menilai bagaimana prestasi 

pelaksanaan yang memuaskan itu seharusnya. Pertimbangan mengenai seluk 

beluk operasi harus bergantung, sebagian besar, pada para eksekutif 

penjualan. Pendapat mengenai kondisi-kondisi umum 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 Tolak Ukur Yang Adil dan Wajar 

dari Prestasi Pelaksanaan. 

Standar-standar penjualan yang terlalu tinggi akan diabaikan begitu saja oleh 

para pelaksana. Standar penjualan seharusnya ditetapkan sedemikian rupa 

sehingga dapat dicapai dengan kemampuan para tenaga pemasaran yang 

dianggap representatif. 

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

Waktu. 

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

harus berubah. 

 Standar penjualan dapat memberikan alat terpenting untuk pengendalian 

penjualan kepada manajer penjualan. Satu-satunya basis untuk memberikan balas 

jasa secara wajar, dan merupakan alat pokok untuk menstimulasi kegiatan penjualan. 

Sebagai suatu alat pengendalian, standar penjualan dapat menunjukan kelemahan-

kelemahan dalam pelaksanaan penjualan. Jika telah dianalisis secara layak mengenai 

sebab-sebabnya akan membuka jalan untuk tindakan perbaikan. Sebagai dasar untuk 

gaji dan balas jasa, standar penjualan akan memberikan suatu hubungan yang lebih 

wajar dan lebih cermat antara imbalan dengan prestasi. Sebagai alat stimulasi, 



standar penjualan menyediakan sasaran yang harus dicapai bagi setiap tenaga penjual 

dan eksekutif penjualan, disertai jaminan adanya imbalan yang wajar. 

 Tujuan dari standar normal penjualan adalah untuk mengendalikan operasi 

penjualan, memberikan imbalan, dan menstimulasikan usaha penjualan. Agar 

standar-standar penjualan itu efektif, menurut Roehl and Bragg (2004:351) perlu 

dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Penyimpangan (Variance) antara pelaksanaan yang sebenarnya dengan 

standar harus ditetapkan dengan segera. 

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

3. Tanggungjawab terhadap penyimpangan harus ditetapkan secara pasti. 

4. Para individu yang bertanggungjawab harus diberi kesempatan penuh 

untuk mengemukakan penjelasannya. 

5. Tindakan yang segera harus diambil untuk memperbaiki setiap 

kelemahan yang ditunjukkan. 

6. Metode pemberian imbalan harus wajar dan cermat. 

 

 Standar penjualan yang paling luas dipergunakan adalah kuota penjualan. 

Kuota penjualan didefinisikan oleh Roehl and Bragg (2004:352) sebagai berikut: 

“Kuota penjualan merupakan jumlah volume penjualan yang ditetapkan 

bagi seorang salesman, suatu departemen, cabang, daerah, atau divisi 

lain sebagai tolak ukur dari pelaksanaan yang memuaskan.” 

 Akan tetapi pada pelaksanaannya, kuota ini dapat meliputi pertimbangan-

pertimbangan lain, seperti laba kotor, pelanggan baru, penagihan atau biaya 

perjalanan, dan dengan demikian mengambarkan standar prestasi pelaksanaan 

gabungan atau kolektif. 

 Kuota tidak berbeda dengan tujuan dan penggunaan dari standar penjualan 

lain. Kemampuan untuk menerapkan kuota pada berbagai jenis perusahaan, sebagian 

besar tergantung pada sejauh mana penjualan dan hasil-hasil lain secara nyata 

dipengaruhi oleh upaya langsung para tenaga penjual dan sejauh mana hasil-hasil 

tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengeluaran biaya untuk iklan, 

promosi khusus, gaya penjualan, dan lain-lain. 



2.9  Laporan Penjualan 

  Pada dasarnya pengendalian berarti mengadakan tindak lanjut yang segera 

terhadap tendensi atau kondisi yang tidak memuaskan, sebelum berkembang menjadi 

kerugian yang besar. 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 pada perusahaan besar, kontak perorangan 

tersebut harus dilengkapi dengan laporan-laporan yang menunjukan kondisi dan 

tendensi pada masa sekarang dan juga prestasi pelaksanaan yang sedang berjalan 

pada saat sekarang. 

 Menyediakan fakta-fakta kepada eksekutif penjualan adalah tugas Controller. 

Akan tetapi, pemberian informasi merupakan satu hal yang belum mencukupi. Hal 

lain yang perlu adalah melihat bahwa fakta-fakta telah dimengerti dan telah dijadikan 

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Untuk menjamin adanya pengertian, 

Controller harus menyesuaikan laporan dengan para penggunanya. Informasi untuk 

keperluan-keperluan pimpinan utama akan berbeda dari informasi untuk manajer 

penjualan, dan laporan-laporan untuk para eksekutif dibidang penjualan bahkan akan 

lebih banyak berbeda. Luasnya informasi yang diperlukan dan bentuk penyajiannya 

akan bergantung pada kemampuan setiap individu, jenis organisasi, tanggungjawab 

masing-masing staf dan filsafat pimpinan penjualan. 

 Para eksekutif penjualan mempunyai banyak gaya (cara) kepemimpinan dan 

latar belakang. Sebagian manajer penjualan cenderung menggunakan data statistik , 

sedangkan yang lain menyukai ikhtisar-ikhtisar saja. 

 Oleh karena itu, Controller harus mengembangkan laporan-laporan untuk 

memenuhi berbagai macam kebutuhan. Penggunaan bagan, grafik, dan ikhtisar akan 

sangat membantu meningkatkan komunikasi data penjualan kepada pimpinan 

penjualan. 

 Menurut Roehl and Bragg (2004:354) isi laporan penjualan mencakup 

bidang yang luas. Laporan tersebut meliputi: 



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

bulan berjalan dan sampai dua tahun berjalan. 

2. Penjualan yang dianggarkan untuk periode berjalan. 

3. Perbandingan penjualan yang sebenarnya dari perusahaan dengan 

angka-angka dalam jenis industri yang bersangkutan, meliputi 

persentase dari total. 

4. Analisis penyimpangan (variance) antara penjualan yang sebenarnya 

dengan yang dianggarkan dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

5. Hubungan-hubungan antara penjualan dan biaya, misalnya biaya per 

order yang diterima. 

6. Standar penjualan, perbandingan penjualan yang sebenarnya dengan 

kuota per tenaga penjual. 

7. Data harga jual per unit. 

8. Data laba kotor. 

 Data ini dapat dinyatakan dalam unit fisik atau dalam jumlah uang. Terlepas 

dari pelaksanaan penjualan yang sebenarnya atau standar penjualan sebagian data 

yang lain mungkin berhubungan dengan order, pembatalan, retur, potongan dan lain-

lain.  

 Frekuensi dari masing-masing laporan akan bergantung pada kebutuhan 

masing-masing eksekutif atau anggota staf lainnya, apakah per hari, per minggu, per 

bulan, per triwulan, per kuartal, per semester atau per tahun. Sebagai contoh 

pimpinan tertinggi, pimpinan umum  penjualan mungkin menginginkan laporan 

mingguan penjualan order yang diterima dan order yang masih ada ditangan atau 

cukup dengan suatu laporan bulanan, mungkin saja diperlukan laporan harian dalam 

saat kritis atau cukup dengan laporan yang frekuensinya lebih lambat dari yang biasa. 

 

2.10  Efektivitas Penjualan 

2.10.1 Pengertian Efektivitas 

 

  Komaruddin (2006:269) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: 

“Efektivitas merupakan suatu keadaan yang menunjukan tingkat 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah diharapkan terlebih dahulu” 

 

 



 Pengertian efektivitas menurut Arens and Randal (2003:792) adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

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

 Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebagai ukuran 

keberhasilan dari pelaksanaan kerja dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan. 

 

2.10.2 Efektivitas Penjualan 

 Penjualan dikatakan efektif apabila ternyata hasil operasi penjualan yang 

dilakukan perusahaan dapat mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu oleh perusahaan sebagai tujuan perusahaan. Yang dapat dijadikan sasaran 

perusahaan agar penjualan yang dilakukan berjalan secara efektif, yaitu diantaranya; 

tercapainya target penjualan yang ditetapkan dalam anggaran penjualan baik dalam 

unit maupun rupiah, dan analisis terhadap biaya penjualan agar efisien. 

 

2.10.3 Kualifikasi Penjualan Yang Efefktif 

Kualifikasi penjualan yang efektif  menurut Kohler (2006:448) memiliki ciri 

sebagai berikut: 

7. Barang yang diperjual belikan sesuai dengan keinginan pelanggan. 

8. Delivery yang tepat waktu. 

9. Pelayanan yang baik. 

10. Peningkatan volume penjualan setiap periode. 

11. Memenuhi setiap target penjualan. 

12. Terdapat layanan purna jual. 

Dari kualifikasi di atas dapat dikelompokan kedalam tiga kategori yakni: 

1. Pencapaian target penjualan. 

Target penjualan setiap periode selalu tercapai.  

2. Kenaikan volume penjualan. 

Volume atau jumlah unit barang yang dijual selalu bertambah setiap 

periodenya. 



3. Kepuasan pelanggan. 

Yang terdiri dari barang yang diperjual belikan sesuai dengan keinginan 

pelanggan, delivery tepat waktu, pelayanan yang baik, dan terdapat layanan 

purna jual. 

 

2.11  Bahan Bakar Gas 

Bahan bakar gas saat ini menjadi perhatian masyarakat luas, apalagi setelah 

diberlakukannya konversi minyak tanah ke gas sebagai program pemerintah dalam 

menangani kelangkaan minyak. Sosialisasi konversi bahan bakar gas telah berjalan 

dan sebagian besar wilayah Indonesia telah mengikuti program konversi tersebut. 

Dalam menunjang program tersebut pemerintah melalui Pertamina menyediakan 

produk elpiji agar bahan bakar gas tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat secara 

merata. Bahan bakar gas dipilih sebagai energy pengganti minyak setelah melalui 

riset yang dilakukan oleh para ahli geologi, pertambangan dan perminyakan dalam 

mencari bahan bakar pengganti minyak dilihat dari cadangan gas di Indonesia, nilai 

ekonomis yang dimiliki, dan sifat mudah terbakar yang dimiliki oleh gas. 

 

2.11.1  Definisi Bahan Bakar 

Menurut Save M Dagun (2005:89) mendefinisikan bahan bakar adalah 

sebagai berikut: 

“Bahan bakar (fuel) adalah bahan yang menghasilkan energi panas bila 

dibakar”. 

 

Sedangkan definisi bahan bakar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2002:87) adalah sebagi berikut: 

“Bahan Bakar adalah bahan atau barang yang dipakai untuk 

menimbulkan api (panas) seperti minyak dan batu bara”. 



Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan bakar yaitu 

bahan atau barang yang dipergunakan untuk menghasilkan api sebagai energi panas 

bila dibakar, seperti halnya minyak tanah dan batu bara. 

 

2.11.2  Definisi Gas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:338) mendefinisikan gas 

sebagai berikut: 

Gas adalah zat ringan yang sifatnya seperti udara (dalam suhu biasa 

tidak menjadi cair. 

 

Sedangkan menurut Save M Dagun (2005:292) mendefinisikan gas sebagai 

berkut: 

Gas adalah zat dimana molekul-molekulnya dapat bergerak bebas 

kesegala arah sehingga mengambil bentuk dan isi dari ruangan dimana 

zat tersebut berada. 

Menurut definisi-definisi tersebut disimpulkan bahwa gas merupakan zat 

ringan yang bergerak bebas yang memiliki sifat seperti udara dimana molekul-

molekulnya dapat bergerak bebas dan memiliki sifat dapat berubah bentuk mengikuti 

isi atau ruang yang ditempatinya.  

Penjelasan diatas merupakan definisi gas secara umum sedangkan dalam 

skripsi ini gas yang dibahas adalah salah satu jenis gas yang bisa dimanfaatkan dalam 

industri dan rumah tangga yang biasanya dikenal sebagai gas elpiji. Definisi untuk 

gas yang dimaksudkan dalam skripsi ini didefinisikan berbeda dalam science dan 

umum, misalnya sebagai berikut: 

Menurut Save M Dagun (2005:292) jenis gas yang dimanfaatkan untuk 

rumah tangga adalah sebagai berikut: 

“Gas butan adalah gas yang didapat bersamaan dengan minyak tanah, 

dipakai untuk keperluan rumah tangga”. 

 



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:338) jenis gas yang 

dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga adalah sebagai berikut: 

“Gas alam adalah gas yang diperoleh langsung dari tanah, dipakai 

sebagai bahan bakar, bahan dasar dalam industri pupuk urea dsb”. 

 

2.11.3  Definisi Bahan Bakar Gas 

Menurut Save M Dagun (2005:292) mendefinisikan bahan bakar gas adalah 

sebagai berikut: 

“Bahan bakar gas adalah gas yang dijadikan bahan bakar”. 

Dari uraian sebelumnya disimpulkan bahwa bahan bakar gas yaitu jenis gas 

yang bisa dimanfaatkan dalam industri dan rumah tangga sebagai energi yang 

menghasilkan panas dari api bila dibakar bisa digunakan sebagai pengganti minyak 

tanah dan batu bara. Karena memiliki fungsi sebagai pengganti minyak tanah dan 

batu bara bahan bakar gas juga dikembangkan dan diusahakan sebagai energi 

alternatif dimasa depan.  

 

2.12 Peranan Controller Dalam Pengendalian Penjualan Guna Menunjang   

Efektivitas Penjualan Bahan Bakar Gas 

 Controller dapat memberikan bantuan dalam banyak aplikasi untuk 

perencanaan dan pengendalian usaha penjualan bahan bakar gas. Controller berguna 

terutama dalam mengumpulkan fakta-fakta dan menyediakan dalam bentuk laporan 

penjualan serta analisisnya. 

 Peranan Controller dalam pengendalian penjualan, Controller akan 

mengidentifikasikan dan menganalisis penyimpangan yang terjadi serta memberikan 

saran perbaikan kepada pihak yang bertanggungjawab. 

 Kontribusi yang diberikan oleh Controller dalam pengendalian penjualan 

menurut Roehl and Bragg (2004:331) yakni Controller dan stafnya dapat 



membantu dalam memajukan penjualan melalui penggunaan berbagai teknik 

analisis sebagai berikut: 

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 

persesuaian pelaksanaan dengan rencana. 

3. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

standar pelaksanaan penjualan. 

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

dipergunakan dalam menetapkan harga-harga pokok. 

 

  Dengan posisinya sebagai kepala bagian akuntansi, Controller dapat 

menyediakan informasi untuk keperluan manajer dalam waktu yang singkat. 

Controller bertanggungjawab atas penyajian informasi untuk perencanaan penjualan 

oleh manajer penjualan dan menyajikan laporan dan analisis yang menyangkut 

penyimpangan agar dapat dilakukan tindakan koreksi segera mungkin sehingga 

memungkinkan tercapainya peningkatan efektivitas penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


