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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Dalam rangka memproduktifkan perusahaan, salah satu alat yang 

utama bagi pimpinan perusahaan adalah akuntansi modern. Oleh karena 

itu, pimpinan perusahaan memerlukan alat bantu yang berperan dalam 

mengarahkan, mengendalikan , dan melindungi aktivitas perusahaan. 

Dalam hal ini pimpinan mengharapkan bantuan pengendalian biaya 

pemasaran dalam mengarahkan tindakan mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Secara etimologi, kata “peranan”  berasal dari kata “peran” Yang 

menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1995:751) 

mempunyai arti : 

“Perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh or ang yang 

berkedudukan dalam masyarakat”. 

Sedangkan kata “peranan”  juga menurut Pusat Pembinaan dan 

Pembangunan Bahasa mengandung arti : 
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“Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan atau 

tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu 

peristiwa”. 

Menurut Komaruddin (2001:768) pengertian peranan (role) adalah 

: 

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 ada padanya. 

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.  
 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan 

memiliki arti, fungsi, dan pola perilaku yang diharapkan dari seseorang 

dalam kelompok atau pranata yang menjadi status yang ada padanya.  

 

2.2 Controller 

Controller merupakan bagian terpenting dari suatu perusahaan 

karena Controller dapat dijadikan Early warning System bagi seluruh 

aktivitas perusahaan. Lebih lanjut akan dijelaskan mengenai pengertian 

Controller, fungsi Controller, tugas dan tanggung jawab Controller, serta 

klasifikasi dari Controller. 
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2.2.1 Pengertian Controller 

Controllership merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan 

bagaimana menggunakan akuntansi untuk membantu manajemen dalam 

menjalankan operasi perusahaa, dalam arti bagaimana menghidupkan data 

akuntansi dan menggunakannya. Data akuntansi tersebut dapat sebagai 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Fungsi Controller ini 

dilaksanakan oleh seorang Controller. 

Istilah Controller berasal dari kata “ Comptroller”  yang berasal dari 

kata perancis. “Compte” berarti “Account”. Jadi, pada awalnya jabatan 

Controller hanya sebagai Kepala Bagian Akuntansi yang mengawasi dan 

menyelenggarakan catatan-catatan keuangan formal perusahaan. Akan 

tetapi, dengan bertambah rumitnya organisasi industri, semakin luas tugas 

Controller tidak hanya melakukan fungsi pencatatan dalam bidang 

akuntansi melainkan juga mencatat seluruh aspek kegiatan perusahaan. 

Pengertian  Controller menurut Usry and hammer yang 

dialihbahasakan oleh Sirait dan Wibowo (2002:46) adalah sebagai berikut : 

“ Controller adalah manajer eksekutif yang bertanggung jawab 
atas fungsi akuntansi perusahaan. Controller 
mengkoordinasikan keikutsertaan manajemen dalam fase 
perencanaan dan pengendalian untuk mencapai sasaran 
perusahaan, dalam menentukan keefektifan pelaksanaan 
kebijakan, dalam menyusun struktur dan produser 
organisasional. Dia juga bertanggung jawab untuk mengamati 
metode perencanaan dan pengendalian yang digunakan di 
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seluruh bagian perusahaan dan mengusulkan perbaikan-
perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian”. 

 Mengenai status organisasi Controller yang dinyatakan Cushing 

and Romney yang dialihbahasakan oleh Kosasih (2002:46) adalah sebagai 

berikut : 

“Kepala bagian akuntansi biasanya disebut dengan kontroler 
(Controler) Kontroler adalah eksekutif tingkat atas dalam 
kebanyakan organisasi perusahaan, yang setingkat dengan 
atau satu tingkat lebih rendah daripada eksekutif selain 
direktur muda, dan karenanya ia merupakan peserta dalam 
pengambilan keputusan puncak yang mempengaruhi seluruh 
organisasi”. 
 
Dari uraian diatas,dapat dilihat bahwa dalam sebuah perusahaan 

kedudukan Controller ada yang berbeda di tingkatan manajemen puncak 

atau setingkat lebih rendah dari manajemen puncak dan pengertian 

Controller terus berkembang sejalan dengan fungsinya yang semakin luas. 

Pada berbagi perusahaan, jabatan controller diberikan dengan fungsi yang 

bervariasi menurut perusahaan tersebut. Namun semua definisi untuk 

semua jabatan Controller menunjukan bahwa Controller merupakan 

manajer puncak dalam bidang akuntansi dan keuangan. 

Tugas Controller meliputi juga perencanaan, pelaporan, serta 

pengendalian berbagai kegiatan perusahaan. Meskipun diberikan sebutan 

Controller, Kepala Bagian Akuntansi tidak melakukan pengendalian 

secara langsung didalam perusahaan karena fungsi ini tetep dipegang oleh 
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para pimpinan yang bertanggung jawab atas operasi yang dipimpinnya. 

Controller hanya melakukan pengendalian tidak langsung terhadap 

penyajian laporan, analisis atau rekomendasi kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

2.2.2 Karakteristik Controller 

Dalam melaksanakan peranannya sebagai anggota manajemen, 

Controller harus memiliki kualifikasi tertentu agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. Menurut Wilson & Campbell (2001:21) yang 

dialihbahasakan oleh Tjendera, kualifikasi dari seorang Controller yang 

memadai 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 umun 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 lingkungan. 

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 menggerakan orang-orang lain untuk 
mencapai tindakan dan hasil yang positif”. 
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Jadi, selain diharapkan memiliki kemampuan teknis dalam bidang 

akuntansi, seorang Controller harus juga memiliki integritas dan 

kemampuan untuk berkomunikasi serta menyatakan ide dengan jelas agar 

fakta-fakta yang dijadikan acuan permasalahan dapat dimengerti dan 

berguna bagi pengambilan keputusan. 

2.2.3 Fungsi Controller 

Dari pengertian Controller di atas, jelas terlihat bahwa Controller 

memegang bermacam-macam fungsi di dalam perusahaan. Fungsi 

Controller terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bahkan 

sampai saat ini perkembangan itu masih terus berlanjut hingga saat ini 

masih terdapat banyak definisi mengenai fungsi Controller. Fungsi 

perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi utama Controller yang 

dijelaskan oleh   Horngren dan Stratton (2002:13) adalah sebagai berikut : 

“The controller is a key executive who aids managerials planning 

and control throughout the    company’s subdivision”. 
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Secara terperinci fungsi  Controller  yang memadai adalah : 

1. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan rencana untuk 

mengawasi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan. Rencana ini dapat 

berupa penjualan, rencana biaya umum, biaya-biaya standar, 

rencana perusahaan yang lengkap (budget), ataupun rencana 

investasi (capital budget) 

2. Membandingkan prestasi yang dihasilkan dengan rencana semula 

(standard) dan menginterprestasikan penilaian atas hasil tersebut 

pada manajer masing-masing tingkatan. Untuk maksud-maksud 

ini, controller diberi wewenang atau ditugaskan untuk menyusun 

sistem administrasi. 

3. Membicarakan dengan para manajer struktur organisasi dan 

aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-

tujuan perusahaan. 

4. Menetapkan rencana dan prosedur perpajakan. 

5. Mengawasi pembuatan laporan untuk instansi-instansi 

pemerintahan. 

6. Menjaga keselamatan atau keamanan aktiva-aktiva perusahaan 

melalui perusahaan-perusahaan intern dan asuransi. 
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7. Menilai perubahan data ekonomi dan peraturan-peraturan 

pemerintah  dan menganalisa atau menginterpretasikan akibat-

akibat yang mungkin terjadi terhadap perusahaan. 

 

2.2.4 Tugas dan Tanggung Jawab Controller  

Dalam lingkungan operasi perusahaan yang luas dan selalu 

mengalami perubahan, Controller dapat memberikan informasi dan 

mengarahkan pimpinan dalam mengambil keputusan.  

Sekarang ini Controller tidak hanya membatasi peranannya dalam 

fungsi pencatatan, tapi harus mampu membuat laporan yang diberikannya 

serta memberikan saran-saran dan informasi lainnya kepada pimpinan 

perusahaan dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, Controller harus 

memahami ide pimpinan dan menerjemahkan dalam data. Controller  juga 

harus berorientasi pada pandangan manajemen yang mengarah pada 

operasi-operasi perusahaan yang paling menguntungkan.  

Pada sisi lain, Controller juga melakukan pengendalian. Dua jenis 

pengendalian yang dilakukan Controller  yaitu pengendalian operasi dan 

akuntansi. Pengendalian operasi merupakan pengendalian atau pengawasan 

langsung terhadap departemen yang dibawahinya. Dalam hal ini  

Controller  hanya memiliki wewenang di departemennya sendiri. 
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Pengendalian akuntansi merupakan pengendalian atau pengawasan 

tidak langsung melalui mekanisme laporan. Dalam pengendalian akuntansi 

ini, Controller  mempunyai kewenangan di seluruh departemen teteapi  

Controller  hanya dapat memberikan saran-saran atau masukan-masukan 

bagi manajemen untuk pengambilan keputusan yang terbaik. 

Menurut Wilson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjendera 

(2001:19-20), Controller  sebagai fungsi staf mempunyai ciri-ciri tugas 

sebagai berikut : 

1. Controller  terutama merupakan seorang eksekutif staf, 
yang fungsi utamanya adalah mengembangkan suatu 
organisasi dan sistem perkiraan, kebijaksanaan, catatan 
dan prosedur yang akan menyediakan data yang dapat 
dianalisa dan diinterpretasikan oleh para pimpinan 
fungsional lain dalam pengambilan keputusan untuk 
mencapai sasaran dan tujuan perusahaan. 

2. Meskipun tanggung jawab untuk mengarahkan operasi 
dilimpahkan pada para pimpinan fungsional yang lain, 
tetapi Controller  harus sanggup memahami dan menjalin 
hubungan dan masalah-masalah mereka, agar dia efektif 
dan dapat membantu untuk memecahkan masalahnya.      

3. Fakta-fakta, informasi dan data harus dikomunikasikan 
sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti oleh mereka 
yang membutuhkannya. 

4. Controller  memiliki kesanggupan untuk menerjemahkan 
fakta dan data statistik ke dalam bentuk trend (arah) dan 
hubungan-hubungannya. 

5. Controller  harus cermat dalam temuan (findings) dan 
pelaporannya; akan tetapi, dia juga harus memiliki 
kesanggupan untuk melihat ke depan dan sanggup 
memberi penilaian terhadap masa yang akan datang  

6. Pada umumnya perusahan memilki kemampuan untuk 
mengisolasi masalahnya pokoknya; akan tetapi, perusahaan 
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yang sukses selalu mengambil tindakan positif tepat pada 
waktunya. 

7. Controller  harus mengadakan tindakan lanjut (follow up) 
terhadap penelitian dan interpretasinya. 

8. Controller  harus dapat diandalkan oleh para pimpinan 
dengan menyediakan informasi yang cermat, dan segera, 
disertai suatu sikap ingin membantu. 

9. Controller  harus jujur dan tidak memihak. 
10. Controller  harus sanggup menjual atau memasarkan ide 

kemampuannya analitis dan fungsi totalnya. 
11. Meskipun menyadari tujuan penuh dari tugasnya, 

Controller  harus juga menyadari keterbatasannya. 
 
 

Menurut Wilson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjendera 

(2001:17), luasnya kewenangan dan tangggung jawab Controller dapat 

ditetapkan menurut salah satu dari ketiga cara berikut : 

1. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran rumah tangga. 

2. Menurut resolusi dari komisi eksekutif. 

3. Menurut perintah umum dari presiden direktur.  

Tanggung jawab dan kegiatan fungsional controller pada dasarnya 

dapat dikategorikan seperti yang dikemukakan oleh Wilson and Campbell 

yang dialihbahasakan oleh Tjendera (2001:12) 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, 
merivisi (bila perlu), mengkomunikasikan kepada semua 
tingkat manajemen serta menggunakan sistem-sistem dan 
prosedur-prosedur yang cocok.   
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2. Pengendalian (Controller)  
Mengembangkan dan merefisi norma-norma (standar) 
yang memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan, dan 
menyediakan pedoman serta bantuan kepada para anggota 
yang 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, para pemegang saham, institusi keuangan, 
para pelanggan 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 mencatat secara wajar 
semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar ssesuai 
dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, disertai 
dengan pengendalian internal (Internal Control) yang 
memadai. 

5. Tanggung jawab 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; mengembangkan dan memelihara sistem 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. 
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2.3 Pengendalian  

Pengendalian sebagian dari manajemen merupakan suatu proses 

pengawasan kinerja serta pengambilan tindakan untuk memastikan hasil 

yang diinginkan. Pengendalian memastikan bahwa segala sesuatu 

terlaksana secara benar, dengan cara dan waktu yang tepat. Dasar 

pengendalian menurut Wilson dan Campbell dialihbahasakan oleh 

Tjendera (2001:83), yaitu : 

1. Menetapkan suatu norma standar pengukuran. 
2. Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya terhadap 

norma standar. 
3. Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpanan atau varians 
4. Mengambil koreksi yang perlu.  

 
2.3.1 Pengertian Pengendalian  

Pengertian pengendalian yang dikemukakan oleh Usry dan 

Hammer (2002:5) adalah sebagai berikut : 

“Control is management’s systematic effort to achieve objective 

by comparing performance to plans and taking appropriate action 

to correct important difference”. 

Definisi diatas memberi petunjuk bahwa pengendalian adalah 

pengukuran prestasi pelaksanaan dengan membandingkan hasil 
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sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolak ukur atau standar yang 

ditetapkan. Pengendalian menyangkut pengambilan tindakan yang segera 

dilakukan sebelum kesalahan atau penyimpangan berkembang menjadi 

kerugian besar. Controller  akan mengidentifikasi dan menganalisis 

penyimpangan yang terjadi dan menkomunikasikan penyebab terjadinya 

penyimpangan yang merugikan beserta saran-saran perbaikan kepada 

pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

Menurut Husein (2004:44) pengertian pengendalian adalah : 

“Proses dimana setiap pelaksanaannya melibatkan hubungan 

antara atasan dan bawahan yang bertindak secara efektif dan 

efisien untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran yang 

didinginkan”. 

Dari kesimpulan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan 

pengendalian dibuat dalam kerangka kerja sesuai dengan strategi 

organisasi, karena tanpa pedoman yang jelas maka akan sulit untuk 

menjalankan pengendalian yang benar, dan yang harus dilakukan adalah 

menyelaraskan tujuan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan 

keseluruhan hal ini disebut keselarasan tujuan (goal congruence) yang 

berarti tujuan pribadi anggota organisasi seharusnya konsisten dengan 

tujuan organisasi.      
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2.3.2 Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat 

tercapai. Pengendalian manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dan 

cocok dengan rencana atau standar. Juga, dalam fungsi ini Controller  

dapat membatu. Controller  tidak memaksakan pengendalian, kecuali 

dalam departemennya sendiri, tetapi Controller  menyediakan informasi 

yang akan digunakan oleh pimpinan fungsional untuk mencapai 

pelaksanaan yang diharuskan. 

Dalam pendekatan masalah yang berhubungan dengan fungsi 

pengendalian, suatu pandangan yang luas biasanya akan membantu. 

Menuru Wilson dan Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjendera 

(2002:14), hasil akhir dari fungsi pengendalian tidak hanya berupa suatu 

laporan atas prestasi kerja, melainkan pertimbangan-pertimbangan berikut : 

1. Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk 
perbaikan  

2. Evaluasi terhadap norma standard, termasuk analisis yang 
berhubungan dengan itu. 

3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek 
yang sesungguhnya dibandingkan dengan prestasi kerja 
yang telah distandarkan. 
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4. Pengembangan trends dan hubungan-hubungannya untuk  
membantu para pimpinan operasional.  

5. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang 
berkesinambungan,sistem dan prosebur dapat 
menyediakan data yang diperlukan dan yang paling 
berguna atas basis yang paling praktis dan ekonomis. 

 
Seorang manajer dapat mengendalikan yang sudah berlalu, 

melainkan dapat mempelajari tindakan di masa yang lalu untuk 

menetapkan tempat dan sebab terjadinya penyimpangan.  

2.4 Penjualan  

Penjualan yang merupakan bagian dari kegiatan operasional 

perusahaan merupakan tujuan akhir dari seluruh aktivitas perusahaan, 

karena dari aktivitas penjualan inilah suatu perusahaan akan mendapatkan 

pendapatannya. 

2.4.1 Pengertian Penjualan  

Pada dasarnya setiap perusahaan tidak terlepas dari aktivitas 

penjualan baik barang dan atau jasa. Dalam usaha untuk mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, setiap perusahaan akan berusaha memperoleh 

pendapatan yang optimal. Sumber perolehan tersebut adalah dari penjualan 

produk dan atau jasa. 

Kohler (2000:448) menjelaskan pengertian penjualan sebagai 

berikut :  
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“A business transaction involving the delivery of a commodity an 
item of merchandise, or property, a right, or service in exchange 
for (the receipt of) cash, a promise to pay, or money equivalent, or 
for any combination of those items”.      
 
Secara sederhana penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau 

pemindahan hak pemilihan atas barang dan atau jasa dari pihak penjual 

kepada pihak pembeli yang disertai dengan penyerahan imbalan dari pihak 

penerima barang atau jasa sebagai timbal balik atas penyerahan tersebut. 

Tujuan dasar penjualan adalah untuk mencari jalan yang paling 

menguntungkan, melalui usaha dimana perusahaan dapat diarahkan 

memenuhi tujuan pelayanan utamanya. Tujuan lainnya yaitu untuk 

membantu manajemen dalam membawa perusahaannya sedekat mungkin 

dengan arah atau jalan yang telah digambarkan. 

 

2.4.2 Jenis-jenis Penjualan 

Menurut La Midjan (2001:170) terdapat enam klasifikasi transaksi 

penjualan, yaitu : 

1. Penjualan secara tunai  
Yaitu penjualan secara cash and carry yang umumnya 
terjadi secara kostan. 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 
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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 berupa jaminan tender (bid-
bond) 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.   

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.  
 
 

2.4.3 Aktivitas Penjualan 

Menurut Tjahjono (2001:40) aktivitas penjualan didefinisikan 

sebagai berikut : 

“Aktivitas Penjualan adalah suatu kegiatan yang ada di dalam 
perusahaan yang sistematis yang dilakukan untuk menjamin 
suatu produk yang ada di dalam perusahaan tersebut dimana 
kegiatan perusahaan merupakan suatu bagian dari 
pelaksanaan aktivitas penjualan”. 
 
 

2.4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penjualan  
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Untuk mencapai tujuan yang optimal seperti yang diharapkan 

ternyata tidaklah mudah, sekailipun untuk itu telah dianggarkan biaya 

pemasaran yang cukup besar. Hal ini disebabkan faktor-faktor tertentu 

yang mempengaruhi penjualan. Secara umum terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi penjualan, antar lain :  

1. Faktor Internal, yang meliputi : 

a. Kualitas produksi  

Dimana suatu barang yang diproduksi memiliki nilai yang 

cukup baik di pasaran, dan dijadikan sebagai tujuan 

perusahaan untuk menawarkan suatu produk dengan tingkat 

kemewahan yang tinggi dan memiliki harga yang relatif lebih 

murah dibanding perusahaan pesaing, dan mampu melakukan 

inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki 

kualitas yang cukup baik.     

b. Pelayanan yang berkaitan  

Suatu pelayanan yang berkaitan dengan pelanggan atas 

produk yang telah digunakan, untuk mencapai terjalinnya 

hubungan baik antara pemakai produk dengan penjual 

produk. 

c. Komisi penjualan yang berkaitan 
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Penjualan yang diterima oleh perusahaan atas suatu produk 

yang telah terjual diberikan langsung pada seseorang yang 

bersangkutan atas penjualan produk tersebut.   

d. Kegiatan promosi penjualan  

Strategi perusahaan untuk mempromosikan suatu produk 

yang ada di dalam suatu persusahaan ke pelanggan, dengan 

tujan agar pelanggan tertarik atas produk yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut sehingga perusahaan mampu menjual 

pruduk tersebut dalam jumlah yang diharapkan oleh 

perusahaan tersebut. 

e. Penetapan harga 

Menetapkan harga suatu produk yang ada di perusahaan yang 

disesuaikan dengan kualitas produk yang ada di dalam 

perusahaan dan disesuaikan dengan kondisi produk tersebut. 

2. Faktor eksternal, yang meliputi : 

a. Selera pelanggan  

Keinginan pelanggan atas suatu produk yang dijual oleh 

perusahaan berdasarkan pangsa pasar yang ada melalui 

analisis yang dilakukan yaitu pelanggan atau produk yang 

akan dijual, segmen pasar dan saluran distribusi.  
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b. Munculnya saingan baru 

Munculnya berbagai produk baru yang cukup baik di pasar 

pelanggan yang menyebabkan adanya persaingan antar 

perusahaan atas produk-produk yang dijual. 

c. Kondisi perekonomian  

Tidak tentunya penjualan suatu produk dikarenakan masalah 

kondisi perekonomian yang tidak selalu stabil yang 

menyebabkan penjualan tidak selalu stabil yang menyebabkan 

penjualan tidak selalu dalam kondisi seimbang. 

d. Kebijakan pemerintah  

Kebijakan atas penjualan suatu produk yang disetujui oleh 

pemerintah atas masuknya produk tersebut di pangsa pasar 

tersebut. 

e. Faktor psikologis 

Faktor yang menyangkut pemikiran atau pendapat individu di 

dalam pelaksanaan penjualan.  

 

2.5 Pengertian Pengendalian Penjualan 
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 Pengendalian penjualan dilakukan dengan membandingkan laporan 

aktivitas penjualan dengan anggaran penjualan untuk mengetahui sebab-

sebab terjadinya selisih. 

 Wilson dan Campbel yang di alihbahasakan Tjendera (2001:259) 

memberikan pengertian pengendalian penjualan adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, dan 
penelititan yang diharuskan terhadap kebijaksanaan, 
prosedur, metode dan pelaksanaan sesungguhnya untuk 
mencapai volume penjualan yang dikehendaki, dengan biaya 
yang wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan 
untuk mencapai hasil pembalian yang diharapkan atas 
investasi (Return On Investment = ROI)”.  
 

Sedangkan Welsch (2001-186) menyatakan bahwa : 

“Evective control requires that both sales volume and distribution 

expenses be viewed as one problem rather than as to separate and 

diverse issues.” 

Pengendalian dalam fungsi pengelolaan penjualan, harus ditinjau 

sebagai aktivitas yang menyeluruh, yang meliputi : pengendalian terhadap 

volume penjualan, penetapan harga, biaya promosi, dan distribusi, 

organisasi, perencanaan, dan pengendalian apa yang akan diterapkan. 

Perencanaan penjualan melibatkan manajemen puncak dan 

eksekutif penjualan. Perencanaan penjualan harus diikuti dengan langkah 

penting untuk meraih jumlah penjualan dan biaya yang tercantum dalam 
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rencana penjualan Karena semua yang berhubungan dengan penjualan 

berhubungan dengan langkah-langkah dalam penjualan. 

Langkah-langkah dalam mengendalikan penjualan yang 

dikemukakan oleh Supriyanto (2004:221) adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun suatu penjualan harus memperhatikan berapa 
besarnya penjualan yang diharapkan oleh konsumen dan 
berapa yang diharapkan akan dicapai oleh perusahaan. 

2. Mengumpulkan dan mencatat berapa penjualan yang 
sebenarnya terjadi. 

3. Membandingkan penjualan yang sebenarnya dengan 
penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

4. Menetapkan besarnya penyimpangan penjualan yang 
sebenarnya dengan penjualan yang telah ditetapkan. 

5. Mencari dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya 
penyimpangan tersebut. 

6. Melakukan tindakan perbaikan. 
 

2.6 Pengertian Efektifitas 

Pengertian efektivitas yang dikemukakan Arens dan Loebbecke 

(2001:792) adalah sebagai berikut : 

“Effectivenness refers to the accomplishment of objectives, where 

as efficiency refers to the resources used to achieve those 

objectives”. 

Efektivitas cenderung kepada pencapaian suatu hasil. Efektivitas 

berkaitan dengan derajat keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai 

tujuaanya. 
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Pengertian efektifitas menurut Komaruddin (2001:169) sebagai 

berikut :  “Suatu keadaan yang menunjukkan tingkat 

keberhasilan (atau kegagalan) kegiatan manajemen dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. 

Sedangkan pengetian efektivitas yang dikemukakan oleh Anthony 

and Govindarajan (2003:131) adalah sebagai berikut : 

“Efefectiveness is the relationship between a responsibility 

center’s outputs and its objectives.”  

Usaha penjualan yang efekif dapat dikatakan sebagai penjualan 

yang mampu memberikan konstribusi yang baik bagi perusahaan yaitu 

dengan tercapainya anggaran penjualan yang telah ditetapkan serta 

lancarnya aktivitas penjualan, sedangkan pengendalian penjualan yang 

efektif adalah apabila target penjualan yang dikehendaki tercapai. 

Berdasarkan uraian tentang efektivitas di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output suatu 

pengendalian penjualan dengan sasaran yang harus dicapai. 
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2.7 Konstribusi Controller dalam Pengendalian Penjualan 

Konstribusi Controller sangat diperlukan dalam pengendalian 

penjualan, konstribusi Controller dalam pengendalian penjualan penjualan 

adalah menuyusun berapa besar penjualan yang dijadikan sebagai standar 

perbandingan antara penjualan yang sesungguhnya dengan penjualan yang 

diharapkan yang kemudian dievaluasi dan dicari sebab-sebab terjadinya 

penyimpangan, setelah itu Controller memberikan saran dan rekomendasi 

kepada pihak manajeman mengenai tindakan perbaikan yang perlu dalam 

palaksanaan kegiatan pengendalian penjualan. 

Dalam melakukan pengendalian penjualan, Controller harus 

memberikan pemikiran yang terus-menerus terhadap langkah-langkah yang 

mungkin perlu diambil sebelum kegiatan penjualan dimulai untuk 

menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan yang diinginkan. 

Controller dapat memberikan bantuan dalam banyak aplikasi untuk 

pengendalian usaha penjualan. Kontribusi-kontribusi yang dapat diberikan 

oleh Contoller adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan bantuan kepada manajeman penjualan dalam 

menetapkan anggaran penjualan. 



 

 

34

34

2. Memberikan bantuan kepada manajeman penjualan  dalam 

menetapkan standar pelaksanaan penjualan. 

3. Memberikan bantuan kepada manajeman penjualan dalam 

menganalisis prestasi pelaksanaan penjualan. 

4. Memberikan bantun kepada manajeman penjualan dalam 

menganalisis laporan prestasi penjualan. 

 

2.8 Peranan Controller Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Pengendalian Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang 

berhubungan dengan pihak lain di mana perusahaan menyerahkan produk 

yang dimiliki serta menerima imbalan berupa uang yang senilai dengan 

produk yang diserahkannya. Untuk aktivitas penjualan tersebut, penjualan 

melakukan pengendalian yang merupakan tindak lanjut yang segera 

terhadap kondisi yang tidak memuaskan sebelum berkembang menjadi 

kerugian yang besar. 

Peranan Controller dalam pengendalian dilakukan dengan cara 

Controller akan mengindentifikasi dan menganalisis penyimpangan yang 

terjadi serta memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kepada pihak 

yang bertanggung jawab. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui 
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bahwa Controller memberikan peran pengendalian bagi departemen yang 

memerlukannya, salah satunya adalah departemen penjualan. Dengan 

adanya peran yang diberikan Controller dalam mencapai efektivitas 

penjualan, akan membantu departemen penjualan dalam mencapai 

efektivitas penjualan. Penjualan dapat dikatakan efektif apabila telah 

tercapainya target penjualan baik secara unit maupun secara rupiah. 

 
  

      

       

 

  

 

 

    


