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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Pengertian Peranan 

Salah satu alat yang utama bagi pimpinan perusahaan dalam membuat 

usahanya menjadi produktif adalah akuntansi modern, karenanya pimpinan 

perusahaan memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan 

tindakannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto (2002;268) adalah 

sebagai berikut: 

“ Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila 
sesorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan, peranan 
mungkin mencakup tiga hal, yaitu : 
1. Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi 

atau tempat sesorang 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.” 
 
Dari definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan 

controller dalam pengendalian penjualan sewa kamar merupakan fungsi yang 

diharapkan dari controller yang memiliki suatu status tertentu di dalam 

perusahaan atau yang menjadi karakteristik yang ada padanya dalam menunjang 

efektivitas pengendalian penjualan sewa. kamar. 

Menurut Komarudin  (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. 
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Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan memliki 

arti, fungsi, dan pola perilaku yang diharapkan dari sesorang dalam kelompok atau 

pranata atau yang menjadi karakteristik dalam manajemen dan ditentukan 

berdasarkan 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 kualifikasi dan 

karakteristik dari Controller. 

 

2.2.1 Pengertian Controller  

 Controllership adalah suatu ilmu yang mempelajari kegiatan bagaimana 

menghidupkan data-data akuntansi dan menggunakannya sehingga data-data 

akuntansi tersebut berguna bagi manajemen sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Controllership senantiasa berhubungan dengan usaha-

usaha untuk menyediakan informasi, dan fungsi tersebut dilakukan oleh 

controller. 

Istilah “Controller”  berasal dari kata “Comptroller” yang berasal dari 

Bahasa 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. 

Pada saat ini, Controller tidak hanya melakukan fungsi pencatatan dalam bidang 

akuntansi melainkan juga mencatat seluruh aspek kegiatan perusahaan. 

Pengertian Controller menurut Usry and Hammer yang dialih bahasakan 

oleh Sirait dan Wibowo (2002;8) 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 
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pelaksanaan kebijakan, dalam menyusun struktur dan prosedur 
organisasional. Dia juga bertanggung jawab untuk mengamati metode 
perencanaan dan pengendalian yang digunakan di seluruh bagian 
perusahaan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam 
perencanaan dan pengendalian.” 
 
Mengenai status organisasi Controller yang dinyatakan Cushing and 

Romney yang dialih bahasakan oleh Kosasih (2002:46) adalah sebagai berikut : 

“Kepala bagian akuntansi biasanya disebut dengan kontroler 
(Controller). 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 tingkat manajemen puncak atau 

setingkat lebih rendah dari manajemen puncak dan pengertian controller terus 

berkembang sejalan dengan fungsinya yang semakin luas. Pada berbagai 

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.  

Seorang controller diperlukan baik dalam perusahaan kecil maupun 

perusahaan yang besar karena pada dasarnya misi-misi yang dihadapi tidak jauh 

berbeda, yaitu mengenai kebijakan perencanaan tindakan masa yang akan datang, 

masalah organisasi, pengarahan usaha, pengendalian biaya penjualan, 

pengendalian biaya distribusi, serta pengendalian produksi. Semuanya ini harus 

dikoordinasikan secara wajar. 

Pimpinan perusahaan memerlukan bantuan controller dalam perencanaan, 

pengendalian, serta pelaporan berbagai kegiatan perusahaan. Tugas controller 

tidak selalu dilaksanakan oleh kepala akuntansi, bendaharawan, manajer kantor 

atau asisten bendaharawan. 

 Pada awalnya dalam suatu perusahaan controller hanya dianggap sebagai 

kepala bagian akuntansi yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan-catatan 
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keuangan formal perusahaan. Dia hanya dipandang sebagai eksekutif yang 

melibatkan diri dengan akuntansi dan statistik. 

Pada masa sekarang ini dengan semakin bertambah besar dan rumitnya 

organisasi perusahaan, controller tidak membatasi peranannya hanya dalam fungsi 

pencatatan dalam kegiatan akuntansi perusahaan, lebih jauh lagi dia harus 

memperluas fungsi akuntansi kepada fungsi manajemennya. Dia juga harus 

mampu membuat laporan, menganalisa dan menginterprestasikan laporan yang 

diberikannya serta memberikan saran-saran dan informasi lainnya kepada 

pimpinan perusahaan. Pandangan ini sesuai dengan pengertian Controller 

menurut Hongren et Al (2000;12) adalah:  

“The controller (also called the chief accounting officier) is the financial 

excecutive primaliry responsible for both management accounting and 

financial accounting.” 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perusahaan, 

kedudukan controller ada yang berada pada top manajemen dan pengertian 

controller terus berkembang sejalan dengan fungsinya yang semakin luas. Pada 

berbagai perusahaan, jabatan controller menunjukan bahwa controller merupakan 

top manajer dalam bidang akuntansi dan keuangan. 

Sebutan untuk controller ini tidak berarti bahwa controller terlibat secara 

langsung selama pengendalian operasi perusahaan. Para pemimipin yang 

bertanggungjawab untuk operasi (seperti manajemen produksi, manajemen 

penjualan, manajemen pemasaran, dan lain-lain), merupakan orang yang 

sesungguhnya melakukan fungsi pengendalian. Controler hanya berperan dalam 

pengendalian secara tidak langsung. Dia juga bertanggung jawab dalam 

mengawasi metode pengendalian yang digunakan dalam perusahaan, serta 

pengembangan dalam sistem tersebut. 

 

2.2.2 Fungsi dan Tanggung Jawab Controller 

Semakain beragamnya organisasi perusahaan, telah menyebabkan semakin 

berkembang dan beragamnya fungsi controller. Bahkan sampai saat ini 
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perkembangan itu masih terjadi, sehingga semakin bertambahlah definisi yang 

luas dan beragam mengenai fungsi controller tersebut. 

Untuk menjamin keberhasilan sistem pengendalian diperlukan seseorang 

yang mengawasi kegiatan ke arah pencapaian tujuan, biasanya disebut controller. 

Fungsi controller menurut Abdul Halim (2000: 63) adalah sebagai berikut : 

1. Mendesain dan menjalankan informasi serta mengawasi sistem. 
2. Menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan keuangan kepada 

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

untuk memahami laporan, menganalisis proposal anggaran dan 
program, mengkonsolidasikan rencana anggaran masing-masing 
bagian untuk dijadikan anggaran tahunan. 

4. Mengawasi prosedur internal dan eksternal audit untuk menjamin 
validitas data 

5. Membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang 
dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller.” 

 
Fungsi controller mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Definisi 

terdahulu mengatakan bahwa fungsi controller meliputi penyelenggaraan 

akuntansi berupa pencatatan guna memberikan informasi yang dibutuhkan oleh 

manajemen untuk digunakan dalam mengendalikan aktivitas perusahaan. 

Seorang controller diperlukan baik dalam perusahaan kecil maupun 

perusahaan yang besar karena pada dasarnya misi-misi yang dihadapi tidak jauh 

berbeda, yaitu mengenai kebijakan perencanaan tindakan masa yang akan datang, 

masalah organisasi, pengarahan usaha, pengendalian biaya penjualan, 

pengendalian biaya distribusi, serta pengendalian produksi. Semuanya ini harus 

dikoordinasikan secara wajar. 

Fungsi controller tidak terbatas pada perusahaan besar saja, tetapi dapat 

diterapkan pada semua jenis perusahaan karena pada dasarnya masing-masing 

manajemen tidak jauh berbeda untuk berbagai jenis industri dan perusahaan, baik 

besar maupun kecil. 

Fungsi perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi utama Controller 

yang dijelaskan oleh Horngren and 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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Walaupun fungsi dan tanggungjawab terperinci pada tiap-tiap perusahaan 

berbeda, tetapi pada dasarnya controller mempunyai beberapa kegiatan fungsional  

dan tanggung jawab seperti yang dikemukakan oleh Wilson and Campbell yang 

dialih bahasakan oleh Tjin-Tjin Fenix Tjendera (2001;12)  adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan (Planning) 
Adalah penetapan dan pemeliharaan suatu rencana operasi yang 
terintegrasi sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan baik jangka 
pendek maupun jangka panjang. 

2. Pengendalian (Controlling) 
Adalah pengembangan dan perevisian norma-norma (standard) yang 
memuaskan sebagai ukuran pelaksanaan dan penyediaan pedoman 
serta bantuan kepada para anggota manajemen yang lain dalam 
menjamin pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma standar. 

3. Pelaporan (Reporting) 
Menyangkut penyusunan, penganalisaan dan penginterprestasikan data 
keuangan untuk digunakan pada berbagai bentuk kebutuhan 
manajemen. 

4. Akuntansi (Accounting) 
Bagaimana mendisain, menetapkan dan memelihara suatu sistem baik 
pembagian maupun menyeluruh, controller bertanggung jawab dalam 
penerapan suatu sistem pengendalian intern. 

5. Tanggung jawab utama lainnya 
Luasnya tanggung jawab controller untuk sistem yang berbeda akan 
berbeda pula selain menyelesaikan dan mengoperasikan berbagai jenis 
sistem pengendalian controller mempunyai beberapa tugas sebagai 
berikut : 

1. Menyiapkan laporan keuangan dan ikhtisar untuk pihak 
pemerintah dan pihak lainnya. 

2. Membantu manajer dengan menganalisa, menginterprestasikan 
laporan, menganalisa usulan program dan anggaran serta 
mengkonsolidasikan rencana-rencana dari berbagai segmen 
suatu anggaran tahunan total. 

3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
manajemen dan menganalisa laporan posisi keuangan. 

 
 Perlu ditekankan, bahwa controller tidak boleh dilimpahi fungsi-fungsi 

yang bersifat operasional, sehingga dapat melemahkan dan mengurangi efektivitas 

usahanya dalam bidang perencanaan dan pengendalian finansial. 
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2.2.3 Kualifikasi  Controller 

Status dari controller harus sedemikian rupa sehingga ia dapat 

melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk dapat mencapai 

pelaksanaan tugas yang efektif, Controller harus mempunyai suatu hubungan 

yang setara dengan semua pimpinan fungsional utama lainnya. Controller juga 

harus merupakan seorang pimpinan eksekutif pada tingkat pengambilan keputusan 

yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan tertinggi perusahaan. 

Sebagai seorang pimpinan eksekutif yang memegang peranan penting 

dalam perusahaan, maka seorang controller harus memenuhi kualifikasi tertentu 

sebagai anggota tim manajemen dan pimpinan eksekutif agar dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan 

kepadanya membuat controller harus berhubungan dengan seluruh aspek maupun 

fungsi dari suatu bidang usaha. 

Willson and Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-Tjin Fenix Tjendera 

(2001;21), menyatakan bahwa terdapat beberapa kualifikasi  controller yang 

efektif antara lain : 

1. Dasar teknis yang baik dalam 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 perusahaan tergolong 
dan pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi, 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 
dalam suatu pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya 
yang berhubungan dengan teknik. 

6. Kemampuan untuk menyatakan ide yang jelas, secara tertulis 
maupun dalam penyajian informatif. 

7. Kemampuan menggerakan orang-orang untuk mencapai tindakan 
dan hasil yang positif. 

 
Jadi, selain diharapkan memiliki kemampuan teknis dalam bidang 

akuntansi, seorang controller harus juga memiliki integritas dan kemampuan 
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untuk berkomunikasi serta menyatakan ide dengan jelas dan fakta-fakta yang 

dijadikan acuan permasalahan dapat dimengerti dan berguna bagi pengambilan 

keputusan. 

 
 

2.2.4 Karakteristik Controller  yang Kuat (The Strong Controller) 

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

kuat seperti yang diilustrasikan pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 

Karakteristik Controller yang Kuat 

Number Description of 

characteristic 

Specific attribute and behaviour 

 

 

1 

 

 

2 

 

Personal Qualities 

Personal energy and 

motivation 

 

Personal integrity and 

professional commitment 

 

- Is a does 

- Is aware of everything going on 

- Takes initiatives 

 

- Is unbased sources of information 

- Doesn’t try to bluff (“I don’t know, 

but I’ll find out”) 

- Is the consistence of the division 

- Is not a “yes man” 

- Is can did 

 

 

3 

 

4 

 

Technical Competence 

Accounting knowledge 

 

Analytical skill 

 

    

- Technical ability is not only in 

question 

- Determines not only what happened 

but also why something happened 

- Is good at arranging and 

rearranging numbers 
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- Is able to spot tredns before they 

become reality 

- Is able to disbelow the numbers 

 

5 

 

Business Judgement 

Understanding of what 

management needs to run 

the business effectively 

 

 

- Is a business person 

- Has good business judgemenr 

- Is a familiar part of the division 

- Understands the division’s business 

- Anticipates future business problems 

- Recommended action to deal with 

future business problems 

- Keeps an eye on the whole business 

- Is not always concered about not 

spending 

 

6 

 

Communication Skill 

Ability to judge what is 

important to management 

and make 

recommendation 

 

- Does not think only a financial 

control 

- Is able to summarized quickly an 

accurate 

- Mentally makes the same decisions 

as the division general manager 

- Provides management with 

information even before it realized 

the need for it 

- Thinks the way the division manager 

thinks 

- Quickly grips information of real 

concern to management 

- Is willing to estimate 

- Is able to judge the degree of 
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accuracy needed 

- Does not emphasize accuracy as and 

it self 

- Does not get lost in allocaying costs 

- Speaks the language used by 

management 

- Keeps the audience in mind 

- Is able to come to grips with facts 

and make recommendation  

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Interpersonal Skills 

Building relationship and 

developing influence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ability to challenge 

management 

constructively 

 

- Gets along with everyone 

- Is accepted by all functional areas 

- Is part of the management team 

- Is management’s trusted counselor 

- Is flexible in meeting management’s 

demand 

- Is the general manager’s alter ego 

- Is a sounding board for management 

when sensitive issues are discussed 

- Opens up communication 

- Is respected by management 

- Is trusted by management 

- Build trust 

 

-     Asks the right questions 

- Thinks about the impact of numbers 

- Continually challenges 

management’s analysis and plans 

- Know when to risk fights and when to 

give in 

- Is always asking questions 
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- Does not hesitate to question 

management’s action after it is taken 

- Does not hesitate to criticize 

management plans and actions 

 

 

9 

 

Managing dual 

accountabilty 

Recognizes important 

responsibility to both 

division and corporate 

management 

 

- Understand corporate expectations 

- Recognizes responsibility to 

corporate management 

- Judgement is recognized by 

management 

- Is able to judge what is important 

and what is not 

- Has good rapport with corporate 

management 

- Is the eye, ears and sense of 

management 

 

Jadi controller tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis saja, tetapi 

juga perlu memiki integritas dan kemampuan berkomunikasi serta bekerjasama 

dengan semua tingkat manajemen. Controller harus mampu bekerjasama dengan 

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

dan memiliki kemampuan mencari jalan keluar untuk menghadapi semua masalah 

dan tantangan. Controller harus bersikap jujur, tulus dan wajar dalam menghadapi 

siapa saja yang berhubungan dengannya sehingga fungsi controller dapat semakin 

diandalkan untuk membantu berbagai pihak dalam perusahaan untuk pengambilan 

keputusan. 

 

2.3 Pengendalian 

Pengendalian sebagai bagian dari manajemen merupakan suatu proses 

pengawasan kinerja serta pengambilan tindakan untuk memastikan hasil yang 
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diinginkan. Pengendalian memastikan bahwa segala sesuatu terlaksana secara 

benar, dengan cara dan waktu yang tepat. Dasar pengendalian menurut Willson 

and Campbell dialih bahasakan 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 tindakan koreksi yang perlu. 
 

2.3.1 Pengertian Pengendalian 

Pengendalian juga merupakan tindakan pengawasan yang diikuti dengan 

langkah perbaikan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pengendalian juga 

merupakan sebuah usaha manajemen yang sistematis dan mencakup dua aktivitas 

yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu 

perencanaan dan pelaksanaan. 

Menurut Husein (2004;44) pengertian pengendalian adalah : 

“Proses dimana setiap pelaksanaannya melibatkan hubungan antara 
atasan dan bawahan yang bertindak secara efektif dan efisisen untuk 
mencapai suatu tujuan atau sasaran yang diinginkan.”  
 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan 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. 

Pengertian pengendalian yang dikemukakan oleh Usry and Hammer 

(2002;5) adalah sebagai berikut : 

“Controll is management’s systematic effort to achieve objective by 
comparing performance to plans and taking appropriate action to 
correct importans differences.” 
 
Definisi diatas memberi petunjuk bahwa pengendalian adalah pengukuran 

prestasi pelaksanaan dengan membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai 
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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 

mengkomunikasikan penyebab terjadinya penyimpangan yang merugikan beserta 

saran-saran perbaikan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. 

 

2.3.2 Fungsi Pengendalian  

Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran perbaikan terhadap 

pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat tercapai. Pengendalian 

manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dengan rencana atau standar. 

Fungsi pengendalian manajemen menurut Willson and Campbell 

(1997;14) yang diterjemahkan oleh Tjin-Tjin Fenix Tjendera adalah sebagai 

berikut : 

“ 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 dengan fungsi ini 
controller dapat membantu.” 
 
Menurut Willson and Campbell (2001;14) yang diterjemahkan oleh Tjin-

Tjin Fenix Tjendera, hasil akhir dari pengendalian tidak hanya berupa suatu 

laporan atas prestasi kerja, melainkan juga harus mencakup pertimbangan-

pertimbangan berikut: 

1. Bantuan dalam menetapkan norma-norma pengendalian  
2. Evaluasi terhadap norma standar, termasuk analisa yang 

berhubungan dengan itu 
3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang 

sesungguhnya dibandingkan prestasi kerja yang telah distandarkan  
4. Pengembangan trends dan hubungan-hubungan untuk membantu 

para pimpinan operasional 
5. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang bekesinambungan, sistem 

dan prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang 
paling berguna, atau basis yang paling praktis dan ekonomis. 
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Seorang manajer tidak dapat mengendalikan apa sudah berlangsung, 

melainkan dapat mempelajari tindakan masa lalu untuk mengetahui sebab 

terjadinya penyimpangan. 

 

2.4 Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu kegiatan utama dalam perusahaan, hal ini 

disebabkan karena penjualan adalah sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan atas barang atau 

jasa dari pihak ke satu pada pihak kedua yang disertai dengan penyerahan imbalan  

dari pihak penerima barang atau jasa sebagai timbal balik atas penyerahan 

tersebut. 

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 ataupun jasa. Dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, setiap perusahaan akan berusaha memperoleh pendapatan yang optimal. 

Sumber perolehan tersebut adalah dari penjualan produk dan jasa. 

Menurut Kusnadi, dkk (2000;341) mengemukakan tentang penjualan 

sebagai berikut: 

“ Bilamanakah terjadinya penjualan? Dari sudut pandangan hukum, 
penjualan terjadi bilamana hak milik sudah dipindah tangankan dan 
timbulnya suatu claim atau tuntutan untuk pembayaran, karena 
adanya teknis 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 fisik dipisahkan atau diberi tanda untuk langganan tertentu, 
sesudah langganan tersebut menyatakan kesediaanya untuk 
membeli.” 
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Berdasarkan pengertian diatas, penjualan dapat diartikan sebagai suatu 

proses pemindahan hak milik yang menyebabkan timbulnya suatu tuntutan atau 

claim pembayaran, penjualan juga diakui pada saat langganan atau pembeli 

bersedia untuk membeli. 

Kriteria-kriteria yang lebih tepat untuk mengakui adanya suatu penjualan 

dikemukakan oleh Kusnadi, dkk (2000;341) yang antara lain : 

1. Adanya bukti defnitif bahwa pembeli bermaksud untuk membeli dan 
penjual bermaksud untuk menjual 

2. Mengidentifikasikan barang tertentu yang dimaksudkan dalam point 
(1) barang yang akan dijual 

3. Persetujuan antara pihak pembeli dengan pihak penjual tentang 
harga produk ataupun persetujuan atas penggunaan formula tertentu 
dalam menentukan harga. 

 
 

Sedangkan Kotller and Amstrong (2001;18) mengemukakan konsep 

tentang penjualan sebagai berikut: 

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

undertakes a large scale selling and promotion effort.” 

 

Dari uraian diatas dapat diartikan konsep penjualan adalah bahwa 

konsumen jika diabaikan oleh perusahaan biasanya tidak akan membeli produk 

organisasi dalam jumlah yang cukup, karena itu organisasi harus melakukan usaha 

penjualan dengan promosi yang agresif. 

Tujuan dasar penjualan adalah untuk mencari jalan yang paling 

menguntungkan, melalui usaha dimana perusahaan dapat diarahkan dalam 

memenuhi tujuan pelayanan utamanya. Tujuan lainnya yaitu untuk membantu 

manajemen dalam membawa perusahaannya sedekat mungkin dengan arah atau 

jalan yang telah digambarkan.  

 

2.4.1.1.Penjualan Jasa Hotel 

Pengertian jasa menurut Philip Kotler (2002;486) adalah sebagai berikut : 

“Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan 
oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak memiliki kepemilikan apapun”. 
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Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan dan menjual jasa 

(Intangible Services) kepada para konsumennya. Yang termasuk pada klasifikasi 

perusahaan jasa menurut Anthony dkk (2003;774) adalah : 

“In the standard industrial classification, services organizations include 
hotels, restaurant, and other lodging and eating stabilishment; barber 
shop; beauty parlors, and personal services; repair services; motion 
picture; televisions and other amusement and recreation services; and 
accounting, engineering, research development, architecture, and other 
professional service organizations”. 
  
Maksud dari pertanyaan diatas yaitu pada standar klasifikasi industri, 

perusahaan jasa termasuk hotel, restoran, usaha penginapan dan bisnis makanan, 

pemangkas rambut, salon kecantikan dan perusahaan jasa lainnya, jasa perbaikan, 

(bengkel), bioskop, televisi serta jasa hiburan dan rekreasi lainnya, usaha jasa 

yang diijinkan pemerintah dan akuntan publik, bengkel mesin, arsitek dan 

perusahaan jasa lainnya. 

Menurut La Midjan (1995;180) dalam menyediakan dan menjual jasa, 

perusahaan jasa mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan jenis 

usaha lainnya yaitu: 

1. Absence of Inventory 

Berbeda dengan barang yang dapat disimpan sebagai persediaan, jasa tidak 

dapat disimpan perusahaan manufaktur dapat memproduksi barang-barang 

setelah dapat pesanan dari konsumennya langsung pada saat mereka 

memerlukan selain itu biaya dari fasilitas yang tersedia untuk dijual oleh 

perusahaan jasa merupakan biaya tetap misalnya hotel mengeluarkan biaya 

tetap untuk kamar-kamar yang tersedia untuk disewakan. 

2. Non – Standard Products  

Dalam perusahaan jasa, produk yang dihasilkan adalah berupa jasa 

sehingga tidak dapat distandarisasi seperti produk dalam perusahaan 

manufaktur. 
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3. Labor Intensive 

Perusahaan jasa lebih menekankan pada sumber daya manusia 

dibandingkan dengan menggunakan mesin, sehingga pengendalian yang 

dilakukan lebih sulit. 

4. Size 

Perusahaan jasa relatif kecil dan beroperasi pada satu lokasi. Akan tetapi 

perusahaan jasa tetap memerlukan anggaran sebagai alat pengendalian 

untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan yang dianggarkan. 

 

Dalam rangka mencapai tujuan menurut La Midjan (1995;177) bagian 

penjualan jasa perhotelan memegang peranan yang penting yaitu : 

1. Mencari order sesuai rencana dengan tingkat penjualan yang 
menguntungkan. 

2. Mencatat pesanan-pesanan yang diterima. 
3. Mengeluarkan dokumen-dokumen perintah untuk mengeluarkan 

barang dan mengawasi pengiriman. 
4. Mencatat akibat-akibat materiil dan finansial dari aktivitas 

penjualan. 
5. Membuat faktur penjualan. 
6. Menyusun data statistik penjualan. 
7. Menyusun laporan penjualan. 

 
 

2.4.2 Jenis-jenis Penjualan 

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

penjualan, yaitu :  

1. Penjualan secara tunai 
2. Penjualan secara kredit  
3. Penjualan secara tender  
4. Penjualan ekspor  
5. Penjualan secara konsinyasi  
6. Penjualan melalui grosir 
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2.4.3 Standar Penjualan  

Dalam mengendalikan suatu biaya, diperlukan suatu patokan atau tolak 

ukur sebagai standar, standar merupakan tolak ukur yang dapat diandalkan untuk 

mengukur dan mengendalikan biaya. 

Menurut Willson and Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-Tjin Fenix 

Tjendera (1997;243) pengertian dari standar yaitu : 

“Standar didefinisikan sebagai tolak ukur prestasi yang 

dikembangkan secara ilmiah.” 

 
Tujuan dari standar penjualan itu adalah : 

1. Standar penjualan sebagai suatu alat pengendalian 

Standar penjualan dapat menunjukan kelemahan-kelemahan dalam 

pelaksanaan penjualan, yang jika telah dianalisa secara layak mengenai 

sebab-sebabnya akan membuka jalan untuk tindakan perbaikan. 

2. Standar penjualan sebagai dasar untuk gaji dan balas jasa  

Standar akan memberikan suatu hubungan yang lebih wajar dan lebih 

cermat antara imbalan dan prestasi. 

3. Standar penjualan sebagai alat stimulasi 

Standar menyediakan bagi setiap tenaga penjual dan eksekutif sasaran 

yang harus dicapai, disertai jaminan adanya imbalan yang wajar. 

 
Standar penjualan menggambarkan pendapat dari mereka yang dianggap 

cakap untuk memutuskan atau menilai bagaimana prestasi pelaksanaan yang 

memuaskan itu seharusnya. Pendapat mengenai kondisi-kondisi umum 

perusahaan yang diperhatikan dan potensi-potensi pasar harus merupakan hasil 

pertimbangan bersama dari staf eksekutif, termasuk direktur utama, manajer 

penjualan dan controller. 

 

2.4.4 Analisis Penjualan  

Jika sebuah perusahaan ingin mencapai penjualan yang menguntungkan, 

perusahaan tersebut harus mengetahui dimanakah terdapat laba yang paling besar. 

Ini berarti harus dilakukan analisa penjualan dan analisa biaya, tidak dapat 
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diragukan bahwa analisa penjualan telah mencapai puncak perkembangan yang 

berbeda-beda pada berbagai perusahaan dan jenis industri. Banyak perusahaan 

besar yang telah mengorbankan waktu  untuk fase pengendalian pemasaran ini 

dan telah memiliki program-program yang dikembangkan dengan baik. Banyak 

perusahaan sedang atau perusahaan kecil yang belum memiliki program-program 

seperti itu atau hanya memiliki program yang belum dikembangkan sebaik-

baiknya. Mungkin juga benar, bahwa manajer penjualan yang bergerak di bidang 

barang atau jasa konsumen memiliki lebih banyak fakta ketimbang manajer 

penjualan di bidang barang-barang industri. 

Manfaat analisa penjualan menurut Willson and Campbell (1997;267) 

yang diterjemahkan oleh Tjin-Tjin Fenix Tjendera adalah: 

1. Untuk perencanaan penjualan dan penetapan quota penjualan. 
2. Untuk pengendalian persediaan. 
3. Untuk penetapan berbagai standar penjualan. 
4. Untuk distribusi yang lebih baik dari usaha penjualan dalam 

berbagai daerah. 
5. Untuk distribusi yang lebih baik dari usaha penjualan produk. 
6. Untuk pengarahan yang lebih baik dari usaha penjualan dalam 

hubungan dengan pelanggan. 
 

Adapun penjelasannya sebagai berikut : 

1. Untuk perencanaan penjualan dan penetapan quota penjualan  

Dalam hal ini pengalaman perencanaan dan penetapan quota penjualan 

tahun lalu menjadi faktor yang penting dalam hal ini 

2. Untuk pengendalian persediaan  

Untuk merencanakan persediaan secara layak, perusahaan harus mengenal 

baik penjualan di masa lalu dan kemungkinan tendensinya di masa yang 

akan datang dalam hubungannya dengan fluktuasi musiman dan jenis 

produk. 

3. Untuk penetapan berbagai standar penjualan  

Dalam hal ini pengalaman tahun lalu menjadi faktor yang sangat penting. 

4. Untuk distribusi yang lebih baik dari usaha penjualan dalam berbagai 

daerah. 
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Perusahaan mengkonsentrasikan usahanya dalam wilayah yang terlalu 

terbatas. 

Pertimbangan mengenai penjualan potensial, kondisi persaingan dan faktor 

biaya dapat menunjukan keharusan untuk memperluas wilayah tersebut. 

5. Untuk pengarahan yang lebih baik dari usaha penjualan dalam hubungan 

dengan pelanggan. 

Suatu penelitian mengenai penjualan dan potensi penjualan dapat 

menunjukan adanya pembatasan usaha penjualan dari berbagai produk dan 

pengabaian produk-produk yang lain serta yang lebih menguntungkan. 

6. Untuk pengarahan yang lebih baik dari usaha penjualan dalam hubungan 

dengan pelanggan. 

Analisa per pelanggan harus mengungkapkan trends dari berbagai jenis 

barang atau jasa yang dibeli oleh masing-masing pelanggan. Perbandingan 

dengan penjualan dari periode yang sama pada tahun yang lalu akan 

mengungkapkan fakta, apakah perusahaan mencapai kemajuan dalam 

mendapatkan jumlah penjualan yang sebesar-besarnya dan yang 

menguntungkan. 

 

2.4.5 Laporan Penjualan  

Pada dasarnya pengendalian merupakan 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, akan tetapi dalam perusahaan yang besar, kontak 

perorangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan-laporan yang menunjukan 

kondisi dan tendensi pada masa sekarang dan juga pelaksanaan yang sedang 

berjalan pada saat sekarang. 

Menurut Willson and Campbell yang diterjemahkan oleh Tjin-Tjin Fenix 

Tjendera (1997;274) isi laporan penjualan meliputi : 

1. Pelaksanaan penjualan yang sebenarnya, dengan angka-angka untuk 
bulan berjalan dan sampai bulan dua tahun berjalan. 



   29 

2. Penjualan yang dianggarkan untuk periode berjalan dan sampai 
dengan periode berjalan. 

3. Perbandingan penjualan  yang sebenarnya dari perusahaan dengan 
angka-angka dalam jenis industri yang bersangkutan, meliputi 
persentase dari total. 

4. Analisa penyimpangan antara penjualan yang sebenarnya dengan 
yang dianggarkan dan sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

5. Hubungan-hubungan antara penjualan dan biaya. 
6. Standar penjualan perbandingan penjualan yang sebenarnya dengan 

quota persalesman. 
7. Data harga jual per unit. 
8. Data laba kotor. 
 

Data diatas sering dinyatakan dalam unit fisik atau dalam unit uang. 

Terlepas dari pelaksanan penjualan yang sebenarnya atau standar penjualan, 

sebagian data yang lain mungkin berhubungan dengan order, pembatalan, return, 

potongan dan lain-lain.  

Frekuensi dari setiap laporan akan tergantung dari kebutuhan masing-

masing eksekutif atau anggota stafnya, laporan tersebut bisa saja dibutuhkan 

perhari, perminggu, perbulan, perkuartal, pertahun. 

 

2.4.6 Anggaran Penjualan 

Anggaran penjualan merupakan titik awal dalam penyusunan semua 

anggaran dalam perusahaan. Jika anggaran perusahaan disusun kurang memadai 

maka anggaran lainnya menjadi kurang bermanfaat serta memboroskan dana dan 

waktu, karena rencana penjualan yang tidak realistik akan mengakibatkan 

rencana-rencana lain dalam perencanaan dan pengendalian laba (misal : rencana 

produksi, rencana kebutuhan dan biaya tenaga kerja langsung, rencana kebutuhan 

bahan baku, estimasi biaya over head, aliran kas, proyeksi neraca dan laba rugi, 

dan lain-lain) juga tidak realistik. 

Sedangkan pengertian anggaran penjualan menurut M. Munandar 

(2000;49) adalah sebagai berikut : 

“Anggaran penjualan adalah anggaran yang merencanakan secara 
lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang 
akan datang, yang didalamnya meliputi rencana tentang jenis 
(kualitas) barang yang akan dijual, jumlah (kuantitas) barang yang 
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akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan serta 
tempat (daerah) penjualannya.” 
 
Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu anggaran yang 

disajikan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan akan sangat 

membantu manajemen perusahaan untuk melaksanakan perencanaan, 

pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan penjualan yang lebih efektif. Titik 

kritis dalam penyusunan anggaran penjualan adalah membuat peramalan 

(forecast) penjualan karena anggaran penjualan didasarkan pada ramalan 

penjualan. 

 

2.5 Pengertian Efektivitas  

Banyak pengertian yang diberikan para ahli mengenai efektivitas. Untuk 

memperjelas pengertian tersebut, penulis akan memberikan pengertian efektivitas 

seperti yang dikemukakan oleh Anthony and Govindarajan (2004;150) adalah : 

“Effectiveness is determined by the relationship between a responsibility 

center’s output and it objectives.” 

 
Definisi efektivitas menurut Aren’s and Randal (2003;738) adalah 

sebagai berikut: 

“ Effectiveness refers to the accomplishment of objectives, where as 

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

 

Pengertian efektivitas menurut Komarudin (2001;269) sebagai berikut : 

“Suatu keadaan yang menunjukan tingkat keberhasilan (atau 
kegagalan) kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan terlebih dahulu.” 
 
Dengan melihat ketiga definisi diatas, secara garis besar efektivitas dapat 

dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dalam usaha untuk 

mencapai tujuannya dan efektivitas merupakan hubungan output suatu 

pengendalian penjualan dengan sasaran yang harus dicapai perusahaan. Usaha 

penjualan yang efektif dapat dikatakan sebagai penjualan yang mampu 

memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan yaitu dengan tercapainya 
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anggaran penjualan yang telah ditetapkan serta lancarnya aktivitas penjualan., 

sedangkan pengendalian penjualan yang efektif adalah apabila target penjualan 

yang dihendaki tercapai. 

 

2.6 Pengertian Hotel  

Pengertian hotel menurut Webster yang dikutip oleh Sihite (2000;51) 

adalah : 

“Hotel is a building or intuition providing lodging, meals and service for 

the public.”  

 
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa hotel adalah suatu 

perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan 

makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang 

sedang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar 

sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.  

Sedangkan pengertian hotel yang dimuat oleh Grolier Electronic 

Publishing Inc.(2001) menyebutkan bahwa : 

“Hotel adalah usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, 

 makanan dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum.” 

 
Selanjutnya dijelaskan United State Lodging Industry bahwa, yang utama 

hotel terbagi menjadi empat jenis yaitu: 

1. Transient Hotel, adalah hotel yang letak/lokasinya di tengah kota dengan 

jenis tamu yang menginap sebagian besar adalah untuk urusan bisnis dan 

turis. 

2. Residental Hotel, adalah hotel yang pada dasarnya merupakan rumah-

rumah yang berbentuk apartemen dengan kamar-kamarnya, dan disewakan 

secara bulanan atau tahunan. Residential hotel juga menyediakan 

kemudahan-kemudahan seperti layaknya hotel, seperti restoran, pelayanan 

makanan yang diantar ke kamar, dan pelayanan kebersihan kamar. 
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3. Resort Hotel, adalah hotel yang pada umumya berlokasi ditempat-tempat 

wisata, dan menyediakan tempat-tempat rekreasi dan juga ruang serta 

fasilitas konferensi untuk tamu-tamunya. 

 

2.7 Pengendalian Penjualan Jasa Hotel 

Pengendalian penjualan sewa kamar dilakukan dengan membandingkan 

laporan penjualan sewa kamar dengan anggaran penjualan sewa kamar untuk 

mengetahui sebab-sebab terjadinya selisih. 

Wilson and Campbell yang dialih bahasakan Tjendera (2001;259) 

memberikan pengertian pengendalian penjualan adalah sebagai berikut : 

“Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, penelitian 
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 pembelian yang diharapkan 
atas investasi (Return On Investment = ROI).” 
 
Sedangkan Welsch (2001;186) menyatakan bahwa : 

“Efective 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. 

Dimana setiap pengendalian yang dijalankan akan menjamin suatu proses 

yang telah ditentukan secara efisien dan efektif  dan menjamin adanya kordinasi 

atas berbagai bagian di dalam perusahaan. 

Perencanaan penjualan melibatkan manajemen puncak dan eksekutif 

penjualan. Perencanaan penjualan harus diikuti dengan langkah penting untuk 

meraih jumlah penjualan dan biaya yang tercantum dalam rencana penjualan 

karena semua yang berhubungan dengan langkah-langkah dalam penjualan. 
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Langkah-langkah dalam mengendalikan penjualan yang dikemukakan oleh 

Supriyono (2004;221) adalah sebagai berikut : 

1. Menyusun suatu penjualan harus memperhatikan berapa besarnya 
penjualan 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.  
 

2.8 Kontribusi Controller dalam Pengendalian Penjualan Sewa Kamar 

Kontribusi controller sangat diperlukan dalam pengendalian penjualan 

sewa kamar, kontribusi controller dalam pengendalian penjualan sewa kamar 

adalah menyusun berapa besar penjualan yang dijadikan sebagai standar 

perbandingan antara penjualan sewa kamar yang sesungguhnya dengan penjualan 

sewa kamar yang diharapkan yang kemudian di evaluasi dan dicari sebab-sebab 

terjadinya penyimpangan, setelah itu controller memberikan saran dan 

rekomendasi kepada pihak manajemen mengenai tindakan perbaikan yang perlu 

dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian penjualan sewa kamar. 

Dalam melakukan pengendalian penjualan sewa kamar, 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 

controller adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

anggaran penjualan. 

2. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

standar pelaksanaan penjualan. 
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3. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menganalisis 

prestasi pelaksanaan penjualan. 

4. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menganalisis 

laporan prestasi penjualan. 

 

2.9 Peranan Controller dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian 

Penjualan Sewa Kamar  

Pengendalian penjualan harus ditinjau sebagai aktivitas yang menyeluruh, 

yang meliputi pengendalian terhadap volume penjualan, pendapatan atau hasil 

penjualan, biaya promosi dan distribusi. 

Pengendalian penjualan dapat melalui laporan kegiatan penjualan, 

anggaran penjualan yang mengungkapkan hubungan-hubungan atau 

penyimpangan-penyimpangan yang tidak dikehendaki dari tujuan, dari anggaran 

penjualan atau dari standar yang telah dihitung dengan cara yang tepat agar ada 

tindakan perbaikan. 

Controller dapat memberikan bantuan dalam berbagai aplikasi untuk 

perencanaan dan pengendalian usaha penjualan sehingga penjualan efektif. Agar 

penjualan efektif controller harus memahami prinsip-prinsip perencanaan, 

pengorganisasian dan pengendalian serta juga memahami mengenai perusahaan 

atau usaha yang dijalankan sehingga menghasilkan hasil yang diharapkan sesuai 

dengan tujuan dan sasaran perusahaan. 

Oleh karena itu, controller harus membuat program kerja yang dapat 

menunjang efektivitas pengendalian penjualan yaitu dengan cara controller harus 

mengawasi atau mengendalikan usaha yang dijalankan agar tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan. 

 


