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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Minyak, Gas, dan Panas Bumi merupakan sumber daya alam yang sangat 

strategis  karena menyangkut hajat hidup masyarakat luas, serta mempunyai peran 

ganda dalam menunjang pembangunan Nasional yang berkelanjutan, baik berupa 

sumber energi maupun sebagai cadangan devisa. 

Dalam rangka mengelola sumber daya minyak, gas, dan panas bumi, 

pemerintah Indonesia pada tanggal 10 Desember 1957 membentuk suatu badan 

usaha dan perusahaan milik Negara (BUMN) yaitu Pertamina (Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) yang mempunyai tugas pokok 

untuk melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil 

sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan Negara, serta menyediakan dan 

melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri. 

Salah satu upaya untuk membantu kelancaran tugas operasional dalam 

penyediaan dan penyaluran produk-produk Pertamina berupa bahan bakar minyak 

(BBM), non bahan bakar minyak (Non BBM), dan Petrokimia di dalam negeri, 

Pertamina Unit Pemasaran (U.Pms), mendirikan kantor cabang di Bandung yang 

membawahi Depot Ujung Berung, Depot Padalarang, Depot Tasikmalaya dan 

Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Husein Satranegara. Depot-depot ini 

mempunyai tugas pokok sebagai sarana penerimaan, penimbunan (penyimpanan) 

dan penyaluran BBM dan gas bumi yang terkoordinasi secara mantap, terpadu dan 

berlanjut sehingga terjaminnya kesediaan BBM dan gas bumi di dalam negeri 

secara berkesinambungan dan dapat diandalkan.  

Kegiatan penjualan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan (distributor). Kegiatan 

penjualan ini sangat penting karena merupakan kegiatan perusahaan yang 

langsung berkaitan dengan realisasi pendapatan perusahaan yang menunjang 

kelangsungan hidup perusahaan. Dan pada umumnya, sumber pendapatan utama 

bagi perusahaan adalah berasal dari hasil penjualan. Mengingat pentingnya 
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masalah penjualan, diperlukan pengendalian penjualan oleh perusahaan karena 

pengendalian penjualan dapat membantu pihak manajemen di dalam perusahaan 

agar dapat bekerja secara efektif dan aktivitas penjualan yang dilakukan berjalan 

dengan baik dan efektif pula. 

Pertamina U.Pms III cabang Bandung dalam upaya menjual atau 

menyalurkan bahan bakar minyak secara merata dan efisien kepada konsumen, 

perlu melakukan pengendalian yang baik atas penyaluran dan penjualan bahan 

bakar minyak tersebut. Dengan adanya pengendalian penjualan yang dilakukan 

dengan baik oleh perusahaan, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan-

penyimpangan ataupun terjadi kelalaian berupa ketidakmerataan dan 

ketidakefisienan dalam penyaluran atau penjualan dapat dihilangkan atau 

setidaknya dikurangi seminimal mungkin. 

Controller sebagai kepala bagian akuntansi yang menyediakan informasi 

yang cepat dan cermat dengan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana 

semula dapat segera diketahui untuk kemudian diambil suatu tindakan untuk 

mengatasinya. 

Controller pun selayaknya memperluas fungsi akuntansi kepada aplikasi 

manajemennya. Karena itu controller dapat membantu pimpinan atau manajemen 

dalam menganalisis data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penjualan 

untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Controller tidak dapat memaksakan 

tindakan tertentu, tetapi dapat menyampaikan hal-hal penting kepada pimpinan 

atau manajemen sampai diambil suatu tindakan. Melihat kemampuan yang 

demikian, controller berada dalam posisi yang sangat baik untuk memberikan jasa 

perencanaan dan pengendalian penjualan. 

Bertitik tolak dari urusan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada perusahaan yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: 

 “PERANAN CONTROLLER DALAM PENGENDALIAN PENJUALAN 

GUNA MENUNJANG EFEKTIVITAS PENJUALAN BAHAN BAKAR 

MINYAK “ 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis melihat 

beberapa masalah yang menarik untuk diteliti dan dibahas. Masalah-masalah 

tersebut adalah:                                   

1)  Bagaimana peranan controller pada Pertamina U.Pms III cabang Bandung 

dalam pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas penjualan? 

2) Apakah aktivitas penjualan yang dilaksanakan oleh Pertamina U.Pms III 

cabang Bandung telah berjalan dengan efektif? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data guna 

penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat guna menempuh ujian 

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama. 

Sedangkan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan identifikasi masalah 

yang telah penulis kemukakan diatas adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mempelajari dan menilai sejauh mana peranan controller dalam 

pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas penjualan pada 

Pertamina U.Pms III cabang Bandung. 

2) Untuk mengetahui dan mempelajari keefektifan aktivitas penjualan yang 

dilaksanakan oleh Pertamina U.Pms III cabang Bandung.  

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang terpercaya 

dan relevan yang dapat berguna bagi: 

1) Penulis, yaitu untuk memenuhi salah satu dalam mencapai gelar sarjana 

pada Universitas Widyatama dan untuk mempelajari dan memperoleh 

gambaran secara langsung bagaimana pelaksanaan penjualan dan peranan. 

Controller dalam pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas 

penjualan, tentunya dengan segala modifikasi yang perlu diadakan sesuai 

dengan jenis dan kondisi perusahaan serta dunia usaha sehingga dengan 
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demikian praktek dan cakrawala pemikiran penulis dapat lebih 

berkembang. 

2) Perusahaan, yaitu sebagai informasi dalam kaitannya dengan kegiatan 

pengendalian dan sumbangan pemikiran terutama bagi pihak manajemen 

didalam mengefektifkan penjualan. 

3) Pihak lain, yaitu sebagai salah satu sumber informasi bagi siapa pun yang 

memerlukan, mengenai peranan controller dalam pengendalian penjualan 

guna menunjang efektivitas penjualan. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Pada perusahaan yang relatif masih kecil dan dikelola secara sederhana, 

para manager dalam perusahaan dapat mengendalikan secara langsung jalannya 

kegiatan perusahaan. Tetapi semakin majunya suatu usaha yang ditandai dengan 

semakin banyaknya unit-unit operasi perusahaan, semakin bertambahnya jenis 

usaha, melebarnya jaringan distribusi, peningkatan volume dari hasil penjualan, 

menyebabkan pekerjaan manager mengendalikan secara langsung jalannya 

kegiatan perusahaan, tidak mungkin dapat dilakukan lagi. Ini berarti, semakin hari 

tanggung jawab para manajer ini semakin meningkat dan kompleks. Untuk itu 

diperlukan suatu cara pengendalian yang dapat digunakan dalam mengelola 

perusahaan secara efektif, yaitu melalui pengendalian akutansi. 

Pengendalian akuntansi terhadap operasi dilakukan melalui penggunaan 

laporan akutansi sebagai bagian dari suatu rencana yang disusun dengan baik. 

Para pejabat keuangan, khususnya controller memiliki tanggungjawab untuk 

manajemen implementasi dan beroperasinya pengendalian akutansi yang efektif. 

Menurut Hansen and Mowen (2000:925) mengemukakan pengertian 

Pengendalian adalah sebagai berikut: 

“Controller the process of setting standards, receiving feedback on 

actual performance, and taking corrective action when ever actual 

performance deviates significantly from planned performance”. 

 



 

 5

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan 

suatu proses dalam menciptakan standar, yang akan digunakan dalam menerima 

umpan balik dari kinerja sebenarnya dan mengambil langkah perbaikan ketika 

kinerja sebenarnya menyimpang secara signifikan dari kinerja yang telah 

direncanakan. 

Pengendalian akuntansi terhadap operasi dilakukan melalui penggunaan 

laporan akuntansi dan statistik sebagai bagian dari rencana yang disusun dengan 

baik. Para pejabat keuangan, khususnya controller memiliki tanggung jawab 

untuk implementasi dan beroperasinya pengendalian akuntansi yang efektif. 

Menurut Usry and Carter (2004:9) yang diterjemahkan oleh Krista 

mengemukakan definisi Controller adalah sebagai berikut: 

“ Controller adalah manager eksekutif yang bertanggung jawab 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 

bertanggung jawab untuk melakukan observasi atas metode 

perencanaan dan pengendalian diseluruh perusahaan dan untuk 

mengusulkan perbaikan atas metode-metode tersebut”.     

 

Dari pengertian diatas dapat diuraikan bahwa Controller adalah manager 

eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi. Controller 

mengkoordinasikan keikutsertaan manajemen dalam menentukan keefektifan 

pelaksanaan kebijakan dalam menyusun struktur dan proses organisasi. Controller 

juga bertanggung jawab untuk mengawasi metode perencanaan dan pengendalian 

yang digunakan diseluruh bagian perusahaan dan mengusulkan perbaikan-

perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian.   

Aktivitas penjualan yang efektif adalah hal utama yang harus dilaksanakan 

suatu perusahaan dalam upaya mendapatkan pendapatan yang optimal. Hal ini 

dikarenakan penjualan terpusat pada sebagian besar aktivitas perusahaan. 

Aktivitas perusahaan banyak sekali menyerap beban, misalnya beban pemasaran, 
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administrasi, advertising dan lain-lain, oleh karenanya aktivitas penjualan harus 

direncanakan dan dikendalikan. 

 

 Menurut Kusnadi, dkk (2000:341) mengemukakan tentang Penjualan 

adalah sebagai berikut: 

“Bilamanakah terjadinya penjualan? dari sudut pandang hukum, 

penjualan terjadi bilamana hak milik sudah dipindah tangankan dan 

timbulnya suatu claim atau tuntutan untuk pembayaran. Karena 

adanya teknik seperti tersebut dalam pemindahan tangan maka pada 

umumnya para akuntan mengakui bahwa penjualan terjadi pada saat 

dilakukan pengiriman barang kepada langganan. Disamping 

pengakuan seperti diatas, penjualan juga diakui pada saat barang 

secara phisik dipisahkan atau diberi tanda untuk langganan tertentu, 

sesudah langganan tersebut menyatakan kesediaannya untuk 

membeli”  

 

Efektivitas penjualan harus dikendalikan agar dapat dicapai hasil 

pengembalian sebaik-baiknya atas investasi dan laba bersih yang optimum akan 

dapat direalisir hanya bila terdapat hubungan yang wajar antara faktor-faktor 

investasi dalam modal kerja, volume penjualan, biaya operasi, dan laba kotor. 

Karenanya pengendalian akuntansi terdapat penjualan adalah laporan yang 

menganalisa kegiatan-kegiatan penjualan yang mengungkapkan trend dan 

hubungan-hubungan serta penyimpangan yang tidak dikehendaki dari tujuan, 

anggaran, atau dari standar yang telah dihitung, agar kemudian dilakukan tindakan 

perbaikan. Hal ini jelas memerlukan penanganan yang sungguh-sungguh dan 

memadai karena menyangkut masalah yang sangat kompleks yang melibatkan 

bagian manajemen dan akuntansi. 

Pengertian Efektivitas menurut Arens and Randal (2003:738) adalah: 

“Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

efficiency refers to the resources used to achieve those objectives”. 
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Dengan melihat definisi di atas, secara garis besar efektivitas dapat 

dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu perusahaan dalam usaha untuk 

mencapai tujuan. 

Pertamina U.Pms III cabang Bandung merupakan U.Pms yang mempunyai 

tugas operasional dalam penyediaan dan penyaluran atau penjualan. Penyaluran 

atau penjualan BBM yang dilakukan diusahakan dapat dilakukan secara merata, 

efektif dan efisien untuk dalam negeri khususnya untuk Kabupaten dan 

Kotamadya Bandung. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian yang dapat 

membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penjualan. 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dalam penelitian ini mengemukakan hipotesis sebagai berikut: 

 “ Controller atas pengendalian penjualan yang dilaksanakan secara 

memadai dapat berperan guna menunjang efektivitas penjualan“. 

 

1.6 Metodologi Penelitian  

Penulis melakukan penelitian dengan memggunakan metode deskriptif 

analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data 

dan kemudian menyajikan data tersebut dengan analisis-analisis yang untuk 

mengumpulkan data. 

Menurut Mohammad Nazir (2003:54) mengartikan Metode Deskriptif 

adalah sebagai berikut: 

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai perusahaan khususnya mengenai 

aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap 

variable yang diteliti”.  

 

Dalam rangka memperoleh, mengumpulkan dan menyusun data yang 

diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 
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1) Field Research: yaitu pengamatan langsung ke perusahaan objek 

penelitian serta melakukan observasi, wawancara dan kuesioner untuk 

mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. 

2) Library Research: mempelajari buku-buku, referensi-referensi, artikel-

artikel, yang berhubungan dan sumber-sumber yang menunjang teori-teori 

dalam penelitian ini. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada Pertamina U.Pms III cabang Bandung, yaitu 

sebuah cabang perusahaan BUMN yang berlokasi di Jl. Wirayudha No. 1 

Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2006 sampai dengan selesai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


