
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat dan semakin 

berkembangnya sumber daya manusia,  akan membawa dampak yang besar dan 

luas terhadap perubahan struktur ekonomi. Perubahan ini melanda pula pada 

setiap badan usaha, sehingga perubahan teknologi yang terjadi dan yang akan 

terjadi akan mengubah pula struktur kehidupan dan operasi setiap badan usaha. 

Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat, akan mengakibatkan 

persaingan yang semakin meningkat. Hal tersebut mengakibatkan semakin 

rumitnya masalah-masalah yang dihadapi semakin oleh manajemen perusahaan 

dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan 

perusahaan. Agar tercapai pelaksanaan pengawasan yang efektif, diperlukan suatu 

struktur pengawasan yang baik sehingga dapat membantu pencapaian perusahaan 

secara keseluruhan. 

Untuk menjaga dan memelihara keefektifan pengendalian, maka 

perusahaan biasanya memerlukan suatu bagian khusus yang disebut bagian 

Controller. Bagian Controller dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya 

manusia yang telah dipilih secara objektif dan mempunyai kualifikasi sesuai 

dengan bidangnya, terampil, cakap dan lebih penting lagi memiliki integritas dan 

kejujuran. Bagian ini bertugas mengawasi dan mengevaluasi keefektifan setiap 

aktivitas pengendalian yang ada dalam perusahaan dan menjaga agar seluruh 

prosedur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan dilaksanakan sebagaimana 

mestinya. 

Tujuan Controller adalah membantu semua anggota manajemen dalam 

melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, 

penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan 

mereka. Controller berhubungan dengan semua tahap kegiatan perusahaan, 

sehingga tidak hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap catatan-catatan 



 

 

akuntansi saja, tetapi juga harus memahami permasalahan-permasalahan dan 

kebijakan manajemen. 

Pihak manajemen sebagai pihak pengambil keputusan memerlukan 

bantuan Controller dalam menentukan kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi 

yang ada dalam perusahaan berdasarkan analisis, penilaian serta saran-saran yang 

objektif serta independen agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk menuju 

tercapainya tujuan perusahaan tersebut,  manajemen seharusnya memperhatikan 

segala aspek dalam perusahaan. 

 Penelitian ini  sebelumnya telah dilakukan oleh saudara Bunga Agustiani 

mahasiswi Universitas Widyatama dengan NRP 01.02.148 dengan judul                    

Fungsi Controller dalam Mengefektifkan Pengendalian Internal Penjualan dan 

Piutang, tetapi penelitian sebelumnya  dilakukan di PT. Tropica Mas 

Pharmaceuticals dengan menggunakan korelasi rank spearman. Sedangkan 

penelitian yang penulis lakukan yang berjudul “Fungsi Controller dalam 

Mengefektifkan Pengendalian Internal Perusahaan” dilakukan di PT X 

Bandung. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Fungsi Controller dalam mengefektifkan pengendalian internal perusahaan 

merupakan masalah yang cukup rumit dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian 

di atas, maka masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Apakah pengendalian internal perusahaan pada perusahaan telah dilaksanakan 

dengan efektif. 

2. Bagaimana fungsi Controller dalam mengefektifkan pengendalian internal 

perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud sebagai bahan penulisan skripsi 

yang merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Strata-1 

Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama 

Bandung. 



 

 

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan 

diadakan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengendalian internal atas perusahaan telah dilaksanakan 

secara efektif. 

2. Untuk mengetahui fungsi Controller dalam mengefektifkan pengendalian 

internal perusahaan. 

 

1.4 Kegunaaan Hasil Penelitian  

Setelah mengetahui masalah-masalah dari uraian di atas maka kegunaan 

yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi Penulis,  sebagai tambahan pengalaman untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta pemahaman tentang perbandingan antara teori dengan 

praktek yang sebenarnya tentang Controller dan pengendalian internal 

perusaahan, selain itu untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian Sarjana 

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Universitas 

Widyatama Bandung. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan yang bermanfaat 

bagi pihak manajemen perusahaan yaitu untuk memberikan gambaran 

mengenai fungsi Controller sebagai alat bantu manajemen dalam 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal perusahaan, sehinggga dapat 

dijadikan bahan masukan yang berarti bagi perusahaan dalam menjalankan 

kegiatannya, serta sebagai gambaran tentang pentingnya fungsi Controller  

perusahaan dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas 

manajemen dalam mencapai efektivitas perusahaan. 

3. Bagi pembaca lainnya, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi,  

serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman terbatas mengenai 

judul yang diteliti. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Persaingan antara perusahaan sejenis merupakan faktor yang tidak dapat 

dihindarkan lagi oleh perusahaan. Namun demikian tidaklah berarti bahwa 

bangkrutnya suatau perusahaan disebabkan hanya karena adanya persaingan, 



 

 

tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah faktor internal perusahaan. Untuk 

mengatasi hal ini, maka pimpinan dalam batas-batas tertentu akan mendelegasikan 

wewenang kepada bawahan. Pendelegasian wewenang itu membutuhkan 

seperangkat kebijakan dan prosedur yang memadai untuk menjamin 

terselenggaranya operasi perusahaan secara efektif dan efisien serta mengurangi 

kesalahan, penyimpangan, ataupun kecurangan yang dapat menghambat 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Suatu pengendalian internal yang memadai diharapkan dapat menekan 

sekecil mungkin kesalahan, penyelewengan, dan kecurangan terhadap aktiva 

ataupun kecurangan yang dapat menghambat tercapainya tujuan perusahaan. 

Menurut Garisson (2000:27), Controller adalah: 

“The Controller is member of the top management team who is given                       

the responsibility of providing relevant and timely data to support 

planning and control activities and of preparing financial statement 

external users.” 

 

 Dari definisi di atas, dapat kita lihat bahwa Controller merupakan manajer 

eksekutif bertanggung jawab atas fungsi akuntansi perusahaan. Controller 

menyediakan informasi untuk meningkatkan kualitas perusahaan di masa yang 

akan datang dan juga untuk mengendalikan semua aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 Perusahaan membutuhkan Controller untuk memelihara, mengevaluaisi 

aktivitas perusahaan, menyiapkan laporan-laporan yang diperlukan oleh pimpinan 

tingkat manajemen yang lain, serta melakukan tindakan antisipasi atas 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 

Sedangkan definisi pengendalian internal menurut COSO yang dikutip 

oleh Boynton et al (2000:254) adalah sebagai berikut: 

“Internal Control is a process, effected by an entity’s boards of director,  

management,  and other personnel,  designed to provide reasonable 

assurance regarding the achievement of objective in the following 

categories: 

- Reliability of financial reporting 

- Effectiveness and efficiency of operations 

- Compliance with applicable law and regulations.”  

 



 

 

Definisi tersebut diartikan sebagai berikut : 

“Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh 

dewan komisaris, manajemen,  dan orang lain yang dirancang untuk 

menyediakan keyakinan yang memadai untuk mencapai tujuan yang 

dikategorikan sebagai berikut : 

- Keandalan laporan keuangan 

- Operasi yang efektif dan efisien 

- Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”. 

 

Tujuan dibentuknya struktur pengendalian internal dalam perusahaan 

adalah untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan melalui pelaksanaan 

seluruh prosedur dan metode yang menjadi unsur itu sendiri dan benar-benar 

sesuai. Agar struktur pengendalian internal dilaksanakan sebagaimana mestinya ,  

maka diperlukan adanya Controller. 

Dengan demikian jelaslah betapa pentingnya fungsi Controller untuk 

membantu manajemen dalam meneliti dan mengawasi apakah prosedur,  metode,  

dan teknik yang menjadi alat dari pengendalian internal yang telah ditetapkan itu 

betul-betul dilaksanakan. Controller dilakukan oleh orang, yang dalam 

kedudukannya yang bebas dari kegiatan operasional maka dia dapat menilai 

semua aktivitas dalam perusahaan yang berkaitan dengan berbagai aspek yang 

mempengaruhi jalannya operasi.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian yang akn dibahas, penulis melakukan 

penelitian dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 

studi kasus pada PT. X. Menurut Nazir (2004:7) metode deskriptif analisis 

dengan menggunakan studi kasus, yaitu suatu usaha yang berusaha untuk 

memmemberikan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat, dan hubungan antara fenomena yang diteliti dalam suatu perusahaan. 

Gambaran yang sistematis diperoleh dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi 

dan menganalisis data, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data yang diperoleh 

untuk menunjang penyusunan laporan penelitian, dan akan diproses dan dianalisis 



 

 

berdasarkan teori yang telah dipelajari sehingga diperoleh gambaran mengenai 

objek dan dapat ditarik kesimpulan masalah yang diteliti. 

Data yang akan diperoleh selama penelitian akan diolah, dianalisis, dan 

diperoleh lebih lanjut dengan dasar teori yang telah dipelajari. Untuk keperluan 

pengujian hipotesis, diperlukan serangkaian langkah-langkah yang akan dimulai 

dengan metode pengumpulan data, operasional variabel, dan analisis pengujian 

hipotesis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada 

objek yang sedang diteliti dengan maksud untuk memperoleh data primer, 

penelitian lapangan dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dan 

wawancara.  

a. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pertanyaan-pertanyaan 

yang berbentuk lembar isian berisi pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan 

penulis dengan mempertimbangkan masalah yang sedang diteliti dan akan 

dijawab oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan 

tanya jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang 

berhubungan dengan permasalahan.  

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu pengumpulan data sekunder dengan cara melakukan penelitian terhadap 

literatur dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang ditliti 

untuk memperoleh landasan teori yang berguna sebagai dasar perbandingan 

serta pendukung pembahasan dalam penelitian ini.   

 

 

 

 



 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT. X yang berlokasi di Jl. Pasteur No. 28  

Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2009 sampai dengan 

bulan Maret 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


