
 
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

  

2.1 Konsep Peranan 

Pada umumnya, perusahaan mempunyai banyak tujuan. Perusahaan yang 

satu mempunyai jenis tujuan dan jumlah tujuan yang berbeda dibandingkan 

dengan perusahaan yang lain. Beberapa contoh tujuan perusahaan adalah; 

profitabilitas, efesiensi, kualitas produk atau jasa, kemampuan pasar, dan 

pelayanan masayarakat. Tujuan–tujuan tersebut ada yang bersifat kuantitatif dan 

ada pula yang bersifat kualitatif. Tujuan yang sifatnya kuantitatif dapat dievaluasi 

pencapaiannya secara jelas tetapi tujuan yang sifatnya kualitatif sulit dievaluasi 

pencapaiannya secara jelas. Untuk itu dibutuhkan strategi yang tepat agar kegiatan 

pencapaian tujuan dapat terwujud, karena strategi adalah kacamata yang 

bermanfaat untuk memonitor apa yang dikerjakan dan apa yang terjadi di dalam 

perusahaan dan memberikan sumbangan terhadap kesuksesan perusahaan. 

Dalam perusahaan yang relatif masih kecil, manajemen atau pemilik dapat 

mengamati dan mengadakan fungsi pengendalian terhadap semua kegiatan 

operasinya, sehingga memungkinkan untuk menemukan ketidakefesienan dari 

kegiatan dan metode yang diterapkan dan memperbaikinya secara langsung. 

Namun, seiring dengan berkembangnya perusahaan, tanggung jawab dan 

wewenang pimpinan semakin besar. Hal ini disebabkan bertambahnya kegiatan–

kegiatan yang ada dalam perusahaan. Untuk itu pimpinan membutuhkan suatu 

pendelegasian tanggung jawab dan wewenang kepada orang yang dapat dipercaya 

serta memiliki pengetahuan yang luas mengenai keadaan perusahaan yang 

sebenarnya, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan 

strategi yang tepat sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 

Dalam hal ini, pimpinan perusahaan memerlukan peranan controller dalam 

mengarahkan, mengendalikan, dan melindungi perusahaan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Peranan controller dalam suatu perusahaan selalu 



 
 

 

meningkat dari waktu ke waktu selaras dengan perkembangan perusahaan, 

controller mempunyai posisi yang kuat yaitu sebagai angggota tim manajemen 

puncak yang tanggung jawab utamanya untuk menganalisa dan 

menginterpretasikan hasil–hasil kegiatan, kebijaksanaan, prosedur–prosedur, dan 

usulan–usulan penting lainnya secara mendetail. 

Pengertian peranan (role) menurut Komaruddin dalam bukunya 

“Ensiklopedia Manajemen (2006;768)”, adalah sebagai berikut: 

          “1) Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan seseorang dalam 

manajemen. 

2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status. 

3) Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata. 

4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik  

yang ada padanya. 

5) Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.” 

 

Dari definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan controller 

dalam pengendalian penjualan merupakan fungsi yang diharapkan dari controller 

yang memiliki suatu rangkaian perilaku yang teratur atau yang menjadi 

karakteristik yang ada padanya dalam pengendalian penjualan guna meningkatkan 

volume penjualan. 

 

2.2 Controllership Sebagai Suatu Fungsi 

2.2.1 Pengertian Controller 

Controllership merupakan  ilmu yang mempelajari apa, siapa, dan 

bagaimana seorang controller menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian, 

pelaporan, akuntansi dan tanggung jawab utama lainnya. Hal yang penting untuk 

pemenuhan fungsi controller secara wajar ialah adanya suatu sikap pemikiran 

yang memberi semangat dan menghidupkan data finansial dengan menerapkan 

terhadap kegiatan perusahaan di masa yang akan datang. 

Istilah controller berasal dari bahasa perancis yaitu comptroller, compte 

berarti account atau rekening. Peranan controller dalam suatu perusahaan selalu 

meningkat dari waktu ke waktu selaras dengan perkembangan perusahaan yang 

bersangkutan. Pada masa lalu, pekerjaan controller sangat sederhana yaitu 



 
 

 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas neraca dan laporan 

laba/rugi. Saat sekarang, tugas controller meliputi banyak fungsi penting lainnya. 

Controller adalah manajer yang bertugas atau “in charge” pada 

departemen akuntansi. Mereka adalah anggota staf tim manajemen puncak yang 

aktif berpatisipasi dalam proses, perencanaan, pengendalian, dan pembuatan 

keputusan. Controller sekaligus juga sebagai manajer lini pada departemennya. 

Meskipun controller tidak melakukan pengendalian dalam ukuran wewenang lini, 

tetapi sebagai manajer informasi mereka mempunyai posisi yang penting dalam 

melaksanakan pengendalian dengan cara–cara yang sangat khusus yaitu melalui 

pelaporan dan penafsiran data yang diperlukan untuk proses perencanaan, 

pengendalian, dan pembuatan keputusan. 

Menurut Carter dalam bukunya “Akuntansi Biaya (2009;9)”, yang 

dialihbahasakan oleh Krista menjelaskan pengertian controller adalah sebagai 

berikut: 

“Controller adalah manajer 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 di seluruh perusahaan dan 

untuk mengusulkan perbaikan atas metode-metode tersebut.” 

 

Pengertian di atas dapat juga diuraikan bahwa controller adalah 

manajemen eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi perusahaan. 

Controller mengkoordinasikan keikutsertaan manajemen di dalam menentukan 

keefektifan pelaksanaan kebijaksanaan di dalam menyusun struktur organisasi dan 

prosedur. Controller juga bertangggung jawab untuk mengamati metode-metode  

perencanaan dan pengendalian perusahaan yang digunakan di seluruh bagian 

perusahaan dan mengusulkan perbaikan–perbaikan dalam sistem perencanaan dan 

pengendalian. 

Sedangkan menurut Garrison dalam bukunya “Managerial Accounting 

concept for planning, control, and decision making (2002;11)”, menjelaskan 

pengertian controller sebagai berikut: 



 
 

 

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

controller. Her or she is a member of the top management team, and is an 

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

 

Jadi controller adalah anggota dari top manajemen dan juga merupakan 

partisipan yang aktif dalam perencanaan, pengendalian dan proses membuat 

keputusan. 

Pengertian controller (pengawas) menurut Komaruddin dalam bukunya 

“Ensiklopedia Manajemen (2006;164)”, adalah sebagai berikut: 

“Seorang petugas dalam perusahaan besar atau menengah yang memiliki 

keahlian teknis seorang akuntan. Fungsi pengawas yang terutama adalah 

berhubungan dengan akuntansi, penafsiran terhadap hasil analisa, 

pengeditan, urusan perpajakan, peramalan, dan ekonomi.” 

 

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi controller yang 

terutama adalah berhubungan dengan akunting, penafsiran terhadap analisa, 

pengeditan, urusan perpajakan, peramalan, dan ekonomi. 

Menurut Cushing dalam bukunya: “Sistem Informasi Akuntansi dan 

Organisasi perusahaan (2003;40)”, mengenai status organisatioris controller 

yang dialihbahasakan oleh Ruchyat Kosasih, adalah sebagai berikut: 

”Kepala Bagian Akuntansi biasanya disebut sebagai controller, Controller 

adalah eksekutif tingkat atas dalam kebanyakan organisasi perusahaan, 

yang setingkat dengan atau satu tingkat lebih rendah dari eksekutif lain, 

Direktur Muda, dan karenanya ia merupakan peserta dalam pengambilan 

keputusan puncak yang mempengaruhi seluruh organisasi.” 

 

Dari pengertian–pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam suatu perusahaan kedudukan controller ada yang berada di tingkat top 

manajemen dan atau setingkat lebih rendah dari top manajemen. 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 jabatan controller 

menunjukkan bahwa controller merupakan top manajemen dalam bidang 

akuntansi dan keuangan. Dia yang bertanggung jawab dalam mengawasi metode 



 
 

 

perencanaan dan pengendalian yang digunakan dalam perusahaan, serta 

pengembangan sistem tersebut.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa controller tidak mengendalikan 

perusahaan melainkan membantu manajemen atau pimpinan perusahaan untuk 

mengendalikan perusahaan. Hal ini jelas diungkapkan oleh Roehl and Bragg 

(2004;11) yang mengemukakan pengertian controller sebagai berikut: 

“Controller adalah manajer pusat di dalam perusahaan yang bertanggung 

jawab atas fungsi akuntan manajemen. Controller menghasilkan informasi 

yang dibutuhkan oleh manajer dalam melaksanakan fungsi pengendalian 

aktivitas perusahaan, sehingga controller sering disebut Manajer 

Perencanaan dan Pengendalian.” 

  

Sebutan controller tidak berarti bahwa controller terlibat langsung dalam 

pengendalian perusahaan. Para pemimpin yang bertangggung jawab untuk operasi 

(seperti manajer produksi, manajer penjualan, dan manajer pemasaran) merupakan 

orang-orang yang sesunggguhnya melakukan fungsi pengendalian. Controller 

hanya berperan dalam pengendalian secara tidak langsung dan juga bertanggung 

jawab dalam mengawasi metode perencanaan dan pengendalian yang digunakan 

oleh perusahaan serta pengembangan dalam sistem tersebut. 

 

2.2.2 Fungsi Controller 

Dikarenakan banyaknya variasi yang muncul pada berbagai perusahaan, 

fungsi controller juga mengalami perkembangan. Hal ini disebabkan posisinya 

sebagai anggota tim manajemen puncak, controller mempunyai kebebasan untuk 

memilih teknik dan rincian kegiatannya, mengawasi pekerjaan pihak lain, secara 

langsung menyusun studi dan laporan–laporan khusus, dan memberikan saran–

saran pada manajemen puncak dalam masalah–masalah dan situasi–situasi khusus. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002:12-13)”, mengenai tanggung jawab dan kegiatan 

fungsional controller yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera, adalah 

sebagai berikut: 

“1) Fungsi Perencanaan (Planning) 

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintegrasi 

sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka pendek 



 
 

 

maupun jangka panjang, menganalisa, merevisi (jika perlu), 

mengkomunikasikan kepada semua tingkatan manajemen serta 

menggunakan sistem-sistem dan prosedur-prosedur yang cocok. 

2) Fungsi Pengendalian (Controlling) 

Mengembangkan, merevisi norma-norma (standar) yang memuaskan 

sebagai ukuran pelaksanaan, dan menyediakan pedoman serta bantuan 

kepada para anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya 

penyesuaian hasil pelaksanaan sebenarnya terhadap norma standar. 

3) Fungsi Pelaporan (Reporting) 

Menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan 

untuk digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan, 

mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan perusahaan; 

menyiapkan dan menyampaikan berkas-berkas laporan ekstern yang 

diperlukan untuk memenuhi permintaan instansi pemerintah, para 

pemegang saham dan masyarakat umum. 

4) Fungsi Akuntansi (Accounting) 

Mendesain menetapkan dan memelihara sistem akuntansi keuangan 

dan biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan 

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

mencatat secara wajar semua transaksi keuangan dalam pembukuan 

agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, disertai 

dengan pengendalian intern (internal control) yang memadai. 

5) Fungsi Tanggung Jawab Utama Lainnya (Other Primary 

Responsibilities)  

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi, misalnya fungsi perpajakan, 

termasuk saling berhadapan dengan inspeksi pajak. Memelihara 

hubungan yang baik dengan auditor internal dan eksternal, menata dan 

mengadakan program-program asuransi, mengembangkan program 

penyimpana dan catatan, mengawasi fungsi kebendaharaan yang telah 

dilimpahkan, serta mengarahkan fungsi-fungsi lain yang telah 

dilimpahkan.” 

 

Jelaslah bahwa apabila keadaan memerlukan, bisa saja teerjadi 

penyimpangan atau ketidaksesuaian dari fungsi-fungsi dasar tersebut, yang perlu 

ditekankan bahwa controller tidak boleh dilimpahi dengan fungsi-fungsi yang 

bersifat operasional, sehingga dapat melemahkan dan mengurangi efektivitas 

usahanya dalam bidang perencanaan dan pengendalian finansial. 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.3 Tugas dan Tangggung Jawab Controller 

Tugas controller bukanlah suatu fungsi yang mudah dilaksanakan, 

terdapat beberapa karakteristik dan persyaratan tertentu yang harus diketahui oleh 

controller pada setiap saat. Menurut R.A. Supriyono dalam bukunya “Sistem 

Pengendalian Manajemen (2000;210)”, mengenai tanggung jawab controller 

adalah sebagai berikut: 

          “1)  Mendesain, mengembangkan, dan memelihara sistem pengendalian 

dan sistem informasi dalam organisasi. 

2) Menyusun laporan keuangan untuk para pemakai eksternal 

(pemegang saham atau pemilik, kreditor, pajak, dan lainnya). 

3) Menyusun dan menganalisis laporan-laporan kinerja manajer unit-unit 

organisasi dan kinerja organisasi sebagai suatu entitas ekonomi dan 

membantu para manjer dengan cara: 

a. Menginterpretasikan laporan-laporan tersebut. 

b. Menganalissi usulan-usulan program dan anggaran. 

c. Mengkoordinasikan rencan-rencana berbagai bagian organiasai  

menjadi anggaran yang menyeluruh. 

4) Mengembangkan dan mensupervisi auditng internal dan prosedur 

pengendalian akuantansi untuk: 

a. Menjamin validitas inforamsi 

b. Mengamankan aktiva organisasi 

c. Melaksanakan audit manajemen (audit operasional) 

d. Menjamin dipatuhinya kebijakan manajemen 

5) Mengisi formulir-formulir (laporan-laporan) perpajakan dan mengurus 

semua kewajiban pajak dan restitusi pajak perusahaan. 

6) Mendesain, mengembangkan, dan memelihara sistem pengendalian 

manajemen internal untuk perencanaan dan pengendalian. 

7) Sebagai staf manajemen puncak, memberikan nasihat pada manajemen 

mengenai implikasi-implikasi keuangan dan non keuangan atas 

keputusan-keputusan yang dipertimbangkan. 

8) Mengembangkan sumber daya manusia dalam organisasi departemen 

akuntansi berpatisipasi dalam pendidikan dan pelatihan manajemen 

yang berhubungan dengan tanggung jawab dan fungsi controller.” 

 

Meskipun seorang controller biasanya bertanggung jawab untuk 

merancang maupun mengoperasikan sistem, mengumpulkan dan melaporkan 

informasi, tetapi pemanfaatan informasi ini adalah tanggung jawab jajaran dan 

controller tidak membuat ataupun mendorong pihak manajemen untuk 

pengambilan keputusan. 

 



 
 

 

2.2.4 Kualifikasi Controller 

 Peranan controller tidak mudah dilakukan oleh para akuntan pada 

umumnya, karena seorang controller dituntut memiliki kualifikasi tertentu agar 

dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Pelaksanaan tugas dan tangggung 

jawab yang dilimpahkan padanya, membuat controller harus berhubungan dengan 

seluruh aspek maupun fungsi dari suatu bidang usaha. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2003: 31)” mengenai kualifikasi controller yang efektif, 

yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera adalah sebagai berikut: 

“1)  Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya, di 

sertai suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai 

prinsip-prinsip akuntansi. 

2) Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengoranisasaian 

dan pengendalian. 

3) Pemahaman umum mengenai jenis industri dalam mana perusahaan 

tergolong, dan pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi dan 

politik yang terlibat. 

4) Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan, termasuk 

teknologi, produk, kebijaksanaan, tujuan, sejarah, organisasi dan 

lingkungannya. 

5) Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen 

dan suatu pemahaman dasar terhadap  problema-problema fungsional 

lain yang berhubungan dengan teknik, produksi, pembelian atau 

perolehan, hubungan-hubungan masayarakat dan pemasaran. 

6) Kemampuan untuk menyatakan ide-idenya dengan jelas, secara 

tertulis ataupun dalam penyajian yang informatif. 

7) Kemampuan menggerakkan orang-orang lain untuk mencapai 

tindakan dan hasil yang positif.” 

 

Seorang controller mungkin memiliki kemampuan teknik dalam bidang 

akuntansi dan dapat merencanakan tugas yang telah dikumpulkan padanya serta 

dapat mengawasi dan mengarahkan para stafnya, tetapi dia juga memiliki 

integritas dan kemampuan untuk berkomunikasi jika dia ingin berhasil dalam 

tugasnya. Dia harus jujur, wajar, dan fokus dalam menghadapi siapa saja yang 

berhubungan dengannya, agar pentingnya fungsi controller dapat ditanggapi. 

Sebagaimana dengan jabatan pimpinan yang lain, 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 tantangan. 

Menurut Vijay Sathe dalam bukunya “Controller’s Involvement in 

Management (2005;141-143)”, menjelaskan mengenai karakteristik controller 

yang kuat adalah sebagai berikut: 

Tabel  2.1 

Characteristic of Strong Controller 

Characteristic 

Number 

Description of 

Charasteristic 

Specific Attributes and 

Behaviours 

                              Personal Quality 

1. Personal energy and 

motivation  

a) Is a does 

b) Is aware of everything going 

on 

c) Takes initiative 

2. Personal integrity and 

professional commitment 

a) Is unbased source of 

information 

b) Doesn’t try to bluff (“I 

don’t know, but I will find 

out”) 

c) Is the conscience of the 

division 

d) Is not a “yes man” 

e) Is can did 

                         Technical Competence 

3. Accounting knowledge Technical ability is not in 

question 

4. Analytical skill a) Determines not only what 

happened but also why 

something happened 

b) Is good arranging and 

rearranging numbers 

c) Is able to spot trends before 

they become reality 

d) Is able to dig below the 

numbers 

                         Business Judgement  

5. Understanding of what 

management needs to run 

the business effectively 

a) Is a business person 

b) Has good business 

judgement 

c) Is a familiar part of the 

division 

d) Understand the divisions 



 
 

 

business 

e) Anticipates future business 

problems 

f) Recommend action to deal 

with future business 

problems 

g) Keep an eye on a the whole 

business 

h) Is not always concerned 

about not spending 

                         Communication Skill 

6. Ability to judge what is 

important to management 

and make recommendations 

a) Does not think only of 

financial control 

b) Is able to summarize quickly 

and accurate 

c) Mentally makes the same 

decisions as the divions 

general a manger 

d) Provides management with 

information ever before it 

realized the need for it 

e) Thinks the way is the 

division manager thinks 

f) Quickly grips information of 

real concern to management 

g) Is willing to estimate 

h) Is able to judge the degree of 

accuracy needed 

i) Does not emphasize 

accurate as and it self 

j) Does not get lost in all 

caying costs 

k) Speaks the language used by 

management 

l) Keep the audience in mind 

m) Is able to come to grips with 

facts and make 

recommendation 

7. Interpersonal skill building 

relationship and developing 

influence 

a) Get along with everyone 

b) Is accepted by all functionals 

areas 

c) Is parts the management is 

management’s trusted 

counselor team 

d) Is flexible in meeting 

management’s demand 



 
 

 

e) Is the general manager’s 

after ago 

f) Is a sounding board for 

management when sensitive 

issues are also discussed 

g) Open up communication  

h) Is respected by management 

i) Is trusted by management 

j) Builds trust 

8. Ability to challenge 

management constructively 

a) Ask the right questions 

b) Thinks about the impact of 

members 

c) Continually challenges 

management’s analysis and 

plans 

d) Know when to risk fights and 

when to give in 

e) Is always asking questions 

f) Does not hesitate to 

quenstion management’s 

action after it is taken 

g) Does not he state to critize 

management’s plans and 

actions 

   Managing Dual Ability 

9. Recognizes important 

responbility to both division 

and corporate management 

a) Understand corporate 

expectations 

b) Recognizes responsibility to 

corporate management 

c) Judgement is recognized by 

management 

d) Is able to judge what is 

important and what is not  

e) Has good raport with 

corporate management 

f) Is the eyes, ears and sense of 

management 

Sumber: Vijay Sathe dalam bukunya “Controller’s Involvement in Management 

(2005;141-143).” 

Di samping memiliki kemampuan teknis dan dapat merencanakan tugas 

yang telah dilimpahkan kepadanya serta dapat mengawasi dan mengarahkan para 

stafnya, controller juga harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dalam 

melaksanakan tugasnya. Controller juga harus mampu bekerja sama 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 diandalkan 

oleh semua pihak dalam perusahaan dalam pengambilan keputusan. Di samping 

itu, controller harus merupakan seorang pimpinan eksekutif pada tingkatan 

pengambilan keputusan yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan 

tertinggi perusahaan. 

 

2.3 Konsep Pengendalian dan Fungsi Pengendalian 

2.3.1 Konsep Pengendalian 

Menurut definisinya, pengendalian mengasumsikan bahwa telah 

ditetapkannya suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi 

pelaksanaan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi perusahaan, 

pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil kepuitusan yang sesuai 

dengan rencana. 

Pengertian pengendalian menurut Usry and Hammer dalam bukunya 

„Cost Accounting: Planning and Control (2004;5)”, adalah sebagai berikut: 

“Control is management systematic effort to achieve objective by 

important perfomance to plans and taking appropriate actions to correct 

important differences.” 

 

 Pengendalian sangat diperlukan dalam suatu perusahaan, karena pada saat 

perusahaan masih kecil, pengamatan dan pengendalian langsung atau perorangan 

dapat dilaksanakan oleh pemilik atau manajer. Akan tetapi, apabila organisasi 

telah berkembang, tingkat kontak perorangan yang tingggi antara pegawai dan 

manajer akan hilang sebagian besar. Dalam keadaan seperrti itu diperlukan alat 

pengendalian yang lain, dan ini berarti harus ada sistem pelaporan yang memadai. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 



 
 

 

Akuntan Manajemen (1997;83)”, mengenai rerangka dari pengendalian yang 

dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera, adalah sebagai berikut: 

“1) Menetapkan suatu norma standar pengukuran. 

2) Membandingkan pelaksanaan yang sebenarnya terhadap norma 

standar. 

3) Mencari sebab-sebab terjadinya penyimpangan atau varians. 

4) Mengambil tindakan koreksi bila perlu.” 

 

Hal ini berarti bahwa norma-norma (standar) harus ditetapkan oleh mereka 

yang cakap menurut pengalaman, untuk memutuskan dengan pasti apakah yang 

merupakan pelaksanaan yang baik dan dapat diterima. Hasil-hasil sesunggguhnya 

harus dilaporkan oleh bagian yang independen dan tidak memihak yaitu 

departemen akuntansi dan dibandingkan dengan norma standar. Jadi pengendalian 

adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan membandingkan keadaan 

sesunggguhnya yang dicapai dengan suatu tolak ukur atau standar yang telah 

ditetapkan. Pengendalian mencakup pengendalian tindakan yang segera dilakukan 

sebelum atau penyimpangan berkembang menjadi besar. 

Menurut Supriyono dalam bukunya “Sistem Pengendalian Manajemen 

(2000;19)”, menjelaskan definisi pengendalian adalah sebagai berikut: 

“Pengendalian adalah proses mengarahkan kegiatan yang menggunakan 

berbagai sumber ekonomis agar sesuai dengan rencana sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai.” 

 

Controller akan mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan yang 

terjadi dan mengkomunikasikan penyebab terjadinya penyimpangan yanag 

merugikan beserta saran-saran perbaikan kepada pihak-pihak yang bertangggung 

jawab sehingga efektivitas pengendalian penjualan dapat tercapai. 

 

2.3.2 Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian manajemen adalah pengukuran dan perbaikan 

terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. 

Pengendalian manajemen mencoba agar pelaksanaan sesuai dan cocok dengan 

rencana atau standar. Controller tidak memaksakan pengendalian, kecuali dalam 



 
 

 

departemennya sendiri, tetapi ia menyediakan informasi yang akan digunakan 

oleh pimpinan fungsional untuk mencapai pelaksanaan yang telah ditetapkan. 

Kegiatan dalam pengendalian ini menghabiskan banyak waktu dari staf 

controller. Sebagian informasi disediakan dari jam ke jam atau dari hari ke hari, 

data lain dipersiapkan dari minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan sesuai 

dengan kebutuhan. 

Dalam pendekatan masalah-masalah yang berhubungan dengan fungsi 

pengendalian, suatu pandangan yang luar biasanya akan sangat membantu. Hasil 

akhir dari fungsi pengendalian tidak hanya berupa suatu laporan prestasi kerja, 

melainkan harus mencakup pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Bantuan dalam menetapakan norma-norma untuk pengendalian. 

2. Evaluasi terhadap norma standar, termasuk analisis yang berhubungan dengan 

itu. 

3. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang sesungguhnya 

dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah distandarkan. 

4. Pengembangan trends dan hubungan-hubungan untuk membantu para 

pimpinan operasional. 

5. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, sistem dan 

prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan yang paling berguna, 

atas basis yang praktis dan ekonomis. 

Ada sesuatu hal yang perlu dipahami, yaitu seorang manajer tidak dapat 

mengendalikan apa yang sudah berlalu. Dia dapat mempelajari tindakan di masa 

lalu untuk menetapkan tempat dan sebab terjadinya penyimpangan. Tetapi sama 

halnya dengan perencanaan, jenis pengendalian yang terbaik adalah pengendalian 

yang melihat ke depan. Hal ini harus dipahami oleh controller apabila 

berpatisipasi dalam fungsi pengendalian, misalnya: memberikan pemikiran yang 

terus-menerus terhadap langkah-langkah yang mungkin perlu diambil sebelum di 

mulai tindakan operasi untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan 

norma atau standar yang diinginkan. Hal ini dapat dinamakan pengendalian 

preventif (preventive control). 

 



 
 

 

2.4 Penjualan 

2.4.1 Pengertian Penjualan 

Penjualan adalah salah satu kegiatan utama dalam perusahaan, hal ini 

disebabkan karena penjualan adalah sumber utama pendapatan bagi perusahaan. 

Penjualan dapat diartikan sebagai pengalihan atau pemindahan hak atas barang 

atau jasa dari pihak satu kepada pihak kedua yang disertai dengan penyerahan 

imbalan dari pihak penerima barang atau jasa sebagai timbal balik atas 

penyerahan tersebut. 

Lamanya penyerahan imbalan inilah yang menimbulkan perbedaan antara 

penjualan tunai dengan penjualan kredit. Dalam penjualan tunai terjadinya 

transaksi dengan penyerahan pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya dalam 

penjualan kredit, terdapat tenggang waktu antara terjadinya transaksi dengan 

penyerahan imbalan. 

Menurut Komaruddin dalam bukunya “Ensiklopedia Manajemen 

(2006;775)”, menjelaskan definisi penjualan sebagai berikut: 

“Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa penjual 

memindahkan hak kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut 

harga.” 

Sedangkan menurut Kohler dalam bukunya “A Dictionary 

formAccounting (2006;13)”, konsep penjualan adalah: 

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

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

promotion.” 

 

Dalam hal ini, konsumen tidak akan membeli produk perusahaan jika 

perusahaan tidak melakukan usaha penjualan dan tidak melakukan promosi. 

 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Penjualan 

Penjualan merupakan rangkaian kegiatan dalam perusahaan yang cukup 

memegang peranan bagi kelangsungan perusahaan tersebut. Agar pelaksanaan 

penjualan tersebut dapat berjalan dengan lancar, diperlukan berbagai macam 



 
 

 

upaya untuk melakukan penjualan ini. Dari upaya mengenalkan produk 

perusahaan kepada para (calon) konsumen, mengusahakan kemudahan bagi para 

(calon) pembeli, mengadakan pelayanan yang memadai kepada para pembeli serta 

mengadakan pelayanan purna jual dan lain sebagainya, semua ini ditujukan untuk 

terdapatnya peningkatan volume penjualan produk perusahaan tersebut.  

Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi 

volume penjualan antara lain: 

1. Faktor Intern  

a. Kualitas produk. 

b. Pelayanan yang diberikan. 

c. Komisi penjualan yang diberikan. 

d. Kegiatan tenaga pemasaran atau salesman. 

e. Kegiatan promosi penjualan (sales promotion). 

f. Penetapan harga. 

2. Faktor Ekstern  

a. Perubahan selera konsumen. 

b. Munculnya saingan baru. 

c. Pengaruh faktor psikologis. 

d. Perubahan atau tindakan baru dalam kebijakan pemerintah. 

e. Kemungkinan adanya tindakan dari pesaing. 

 

2.5 Pengendalian Penjualan 

2.5.1 Pengertian Pengendalian Penjualan 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002;259)”, menjelaskan pengertian pengendalian 

penjualan yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera sebagai berikut: 

"Pengendalian penjualan meliputi analisis, penelaahan, penelitian yang 

diharuskan terhadap kebijaksanaan sesungguhnya, prosedur, metode, dan 

pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume penjualan yang 

dikehendaki dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba kotor, 

yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan atas 

investasi (return on investment/ROI).” 

 



 
 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian penjualan 

meliputi analisis, penelaahan dan penelitian yang dilakukan terhadap kebijakan, 

prosedur, metode dan pelaksanaan yang sesungguhnya untuk mencapai volume 

penjualan yang dikehendaki dengan biaya yang wajar, yang menghasilkan laba 

kotor yang diperlukan untuk mencapai hasil pengembalian yang diharapkan dari 

investasi. 

Pengendalian penjualan dapat melalui laporan yang menganalisis kegiatan 

penjualan yang mengungkapkan trens dan hubungan atau penyimpangan yang 

tidak dikehendaki dari tujuan, dari anggaran, atau dari standar yang telah di hitung 

dengan cara yang tepat agar ada tindakan perbaikan. 

 

2.5.2 Tujuan Pengendalian Penjualan 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (1997;259)”, mengenai tujuan pengendalian penjualan 

yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera adalah sebagai berikut: 

“Untuk mencapai volume penjualan yang dikehendaki dengan biaya yang 

wajar, yang menghasilkan laba kotor yang diperlukan untuk mencapai 

hasil pengembalain yang diharapkan atas investasi (return on 

investment/ROI).” 

 

Kegiatan pengendalian harus dilakukan secara terus-menerus jika 

manajemen ingin tetap berada dalam batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan 

serta tujuan perusahaan. 

 

2.6 Anggaran Penjualan dan Standar Penjualan 

2.6.1 Anggaran Penjualan 

Penyusunan anggaran penjualan merupakan hal yang sangat penting bagi 

perusahaan karena atas dasar anggaran penjualan ini, seluruh kegiatan yang ada di 

perusahaan tersebut akan disusun perencanaan dan pengendaliannya. 

Sebagaimana perencanaan pada umumnya, anggaran penjualan ini akan disusun 

dalam jangka panjang dan jangka pendek. Anggaran penjualan jangka panjang 



 
 

 

akan merupakan anggaran yang akan disusun secara garis besarnya saja yang akan 

memperlihatkan gambaran penjualan jangka panjang di dalam penjualan tersebut. 

Sedangkan anggaran penjualan jangka pendek, merupakan pedoman bagi 

pelaksanaan penjualan produk perusahaan yang digunakan di dalam perusahaan 

yang bersangkutan. 

Secara umum, semua anggaran termasuk anggaran penjualan, mempunyai 

tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, alat pengkoordinasian kerja, 

dan sebagai alat pengendalian yang membantu manajemen dalam mengelola 

jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus anggaran penjualan berguna 

sebagai dasar penyusunan semua anggaran yang ada pada perusahaan, sebab bagi 

perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing anggaran penjualan harus di 

susun paling awal dari pada anggaran-anggaran lainnya yang ada di dalam 

perusahaan. 

Horngren dan Foster dalam bukunya ”Cost Accounting: A Managerial 

Emphasis (2006;176)’, mendefinisikan anggaran sebagai berikut: 

“A budget is the quantitative expression for a set time period of a 

proposed future plan of action by management.” 

Selain itu, menurut Usry and Hammer dalam bukunya “Cost 

Accounting: Planning and Control (2006;394)”, menjelaskan pengertian 

anggaran sebagai berikut: 

“A budget is simply a plan expressed in financial and other quantitative 

terms.” 

 

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran ini 

adalah penyataan kuantitatif dari suatu rencana perusahaan dan berfungsi sebagai 

alat komunikasi, kooordinasi, motivasi, pengawasan, dan pengendalian 

pelaksanaan perencanaan yang ditujukan untuk pencapaian sasaran tertentu. 

 

 

 

 



 
 

 

2.6.2 Standar Penjualan 

Untuk mengukur hasil penjualan juga diperlukan suatu standar penjualan 

yang baik, seperti yang dikemukakan Wilson dan Campbell dalam bukunya 

“Controllership: Tugas Akuntan Manajemen (2002;269)”, mengenai 

pengertian standar yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera adalah sebagai 

berikut: 

“Suatu standar telah didefinisikan sebagai tolak ukur prestasi pelaksanaan 

yang telah dikembangkan secara ilmiah.” 

 

Suatu standar telah didefinisikan sebagai suatu tolak ukur prestasi 

pelaksanaan yang telah dikembangakan secara ilmiah. Selanjutnya dapat dilihat, 

bahwa standar dapat digunakan untuk mengukur prestasi penjualan menurut cara 

yang hampir serupa dengan cara yang digunakan untuk menilai prestasi 

pelaksanaan di perusahaan. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002;269)”, terdapat tiga persyaratan utama dalam 

mengembangkan alat-alat untuk para eksekutif penjualan yang dialihbahasakan 

oleh Tjintjin F Tjendera adalah sebagai berikut: 

“1) Standar penjualan merupakan hasil dari penelitian dan analisis yang 

diteliti terhadap prestasi yang lalu. 

Standar-standar penjualan menggambarkan pendapat dari mereka yang 

dianggap cakap untuk memutuskan atau menilai bagaimana prestasi 

pelaksanaan yang memuaskan itu seharusnya.  

2) Standar penjualan harus merupakan tolak ukur yang adil dan wajar dari 

prestasi perlaksanaan. 

Standar penjualan seharusnya ditetapkan sedemikian rupa sehingga 

dapat dicapai dengan kemampuan para tenaga pemasaran atau 

salesman yang dianggap representatif, karena pengalaman 

menunjukkan standar-standar yang terlalu tinggi atau diabaikan begitu 

saja oleh pelaksana. 

3) Standar penjualan perlu ditinjau kembali dan direvisi dari waktu ke 

waktu. Karena kondis-kondisi penjualan sering berubah, maka juga 

tolak ukurnya harus berubah.” 

  

 

 



 
 

 

 Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002;271)”, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan 

agar standar penjualan dapat efektif dalam mencapai tujuan yang dialihbahasakan 

oleh Tjintjin F Tjendera adalah sebagai berikut: 

“1) Penyimpangan (varians) antara pelaksanaan yang seharusnya dengan 

standar harus ditetapkan dengan segera. 

2) Sebab-sebab terjadinya penyimpangan  (varians) harus diteliti dengan 

dijelaskan. 

3) Tanggungjawab terhadap penyimpangan harus diberi kesempatan 

penuh untuk mengemukakan penjelasannya. 

4) Para individu yang bertanggungjawab harus diberi kesempatan penuh 

untuk mengemukakan penjelasannya. 

5) Tindakan yang harus segera diambil untuk memperbaiki setiap 

kelemahan yang ditunjukkan.”  

 

2.7 Analisis Penjualan 

Analisis penjualan merupakan suatua alat penyidikan yang digunakan oleh 

para eksekutif penjualan untuk mengarahkan usaha penjualan. Beberapa analisis 

hanya berhubungan dengan pelaksana penjualan yang lalu, yang lainnya 

mencakup penetapan trend dengan melakuakn perbandingan terhadap periode 

sebelumnya. Analisis penjualan dapat mendukung manajemen penjualan dalam 

pengambilan keputusan di samping mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti 

potensi penjualan, persaingan, pelaksanaan historis, perbandingan dengan industri 

yang sama dan lain-lain. 

Dalam setiap perusahaan gambaran menyeluruh atau angka rata-rata saja 

tidaklah mencukupi. Informasi umum seperti ini kecil kegunaannya dalam 

pengambilan keputusan pokok mengenai pemasaran dan pengarahan usaha 

penjualan. Data harus spesifik dan berhubungan langsung dengan masalah yang 

harus dipecahkan. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002;269)”, mengenai jenis-jenis analisa penjualan yang 

yang sering digunakan yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera adalah 

sebagai berikut: 

“1) Produk; jenis, warna, ukuran, harga, model, kualitas dari barang-

barang yang dijual. 



 
 

 

2)  Daerah wilayah yang digunakan untuk mengarahkan 

penjualanprovinsi, kota, desa, area pemasaran lain. 

3) Saluran distribusi; Grosir, pengecer, makelar, agen. 

4) Metode penjualan; pengiriman langsung, kunjungan dari rumah ke 

rumah dan sebagainya. 

5) Pelanggan; dalam negeri dan luar negeri konsumen industri atau 

konsumen akhir, pelanggan swasta dan pelanggan pemerintah, yang 

ditabulasikan menurut volume penjualan. 

6) Besarnya order; ukuran rata-rata dari setiap pembelian 

7) Syarat penjualan; kontan, C.O.D (cash on delivery), cara kredit atau 

cara cicilan dan lain-lain. 

8) Organisasi; cabang, departemen. 

9) Tenaga wiraniaga; perorangan atau kelompok.” 

 

Kesembilan analisis penjualan secara keseluruhan digunakan untuk 

menngetahui posisi atau market share perusahaan di masa lalu. Analisis di atas 

dapat berdiri sendiri atau merupakan suatu analisis yang saling berhubungan. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002;270-274)”, mengenai manfaat-manfaat lain dari 

analisis penjualan yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F Tjendera adalah sebagai 

berikut: 

“1) Untuk perencanaan penjualan dan penetapan quota penjualan. 

Pengalaman yang lalu merupakan suatu faktor dalam hal ini. 

2) Untuk pengendalian perrsediaan 

Untuk merencanakan persediaan secara layak, perusahaan harus 

mengenal baik penjualan di masa yang lalu dan kemungkinan 

tendesinya di masa yang akan datang dalam hubungannya dengan 

fluktuasi musiman dan jenis produk. 

3) Untuk penetapan berbagai standar penjualan 

Juga disini, pengalaman yang lalu merupakan faktor-faktor yang 

penting. 

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

daerah. 

Mungkin terbukti bahwa penjualan mengkonsentrasikan usahanya 

dalam wilayah yang terlalu terbatas. Pertimbangan mengenai penjualan 

potensial, kondisi persaingan dan faktor biaya dapat menunjukkan 

keharusan untuk memperluas wilayah tersebut. Sekali lagi, analisis 

dapat menunjukkan bahwa suatu daerah belum semuanya terliput. 

5) Untuk pengarahan yang lebih baik dari suatu usaha penjualan produk. 

Suatu penelitian mengenai penjualan dan potensi penjualan dapat 

menunjukkan adanya pembatasan usaha penjaulan pada berbagai 

produk dan pengabaian produk-produk yang lain serta yang lebih 

menguntungkan maka perlu diambil tindakan perbaikan. 



 
 

 

6) Untuk pengarahan yang lebih baik dari usaha penjualan dalam 

hubungan dengan pelanggan.” 

 

Analisis per pelanggan harus mengungkapkan trend dari berbagai jenis 

barang yang dibeli oleh masing-masing pelanggan. Juga 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 menguntungkan. Analisis per pelanggan 

disertai dengan informasi lain dan pembahasan dengan manajer penjualan akan 

menunjukkan beberapa pelanggan yang tidak mungkin mencapai volume yang 

menguntungkan meskipun telah dilakukan usaha pengembanagn. Informasi 

seperti ini akan memungkinkan perusahaan melakukan usaha penjualan yanag 

lebih besar di tempat lain yang telah menguntungkan. 

 

2.8 Laporan Penjualan 

Dalam perusahaan-perusahaan kecil, pemilik atau manajer dapat 

melakukan pengendalian langsung terhadap penjualan dengan cara meneliti order-

order yang diteima, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam perusahaan yang lebih besar, 

kontak perorangan tersebut harus dilengkapi dengan laporan-laporan yang 

menunjukkan kondisi dan tendensi pada masa sekarang dan juga prestasi 

pelaksanaan yang sedang berjalan pada saat sekarang. 

Sesungguhnya adalah merupakan fungsi dari controller untuk 

menyediakan fakta-fakta kepada eksekutif penjualan. Akan tetapi, pemberian 

informasi merupakan suatu hal yang belum mencukupi, hal lain yang perlu adalah 

melihat bahwa fakta-fakta telah dimengerti dan telah dijadikan sebagai dasar 

untuk bertindak. Untuk menjamin adanya pengertian, controller harus 

menyesuaikan laporan dengan para pembacanya. Informasi untuk keperluan-

keperluan pimpinan utama akan berbeda dari informasi untuk manajer penjualan 

dan laporan-laporan untuk para eksekutif rendahan dibidang penjualan bahkan 

akan lebih banyak berbeda. Luasnya informasi yang diperlukan dan bentuk 

penyajiaannya akan bergantung pada kemampuan-kemampuan para individu, 



 
 

 

jenis organisasi, tanggungjawab tenaga masing-masing dan filsafat pimpinan 

perusahaan. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership: Tugas 

Akuntan Manajemen (2002;274)”, yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F 

Tjendera mencakup bidang yang luas, laporan tersebut meliputi:adalah sebagai 

berikut: 

“1) Pelaksanaan penjulan yang sebenarnya, dengan angka-angka untuk 

bulan berjalan dan sampai bulan dua tahun berjalan. 

2)  Penjualan yang dianggarkan untuk periode berjalan dan sampai 

dengan periode berjalan. 

3) Perbandingan penjualan yang sebenarnya dari perusahaan dalam 

angka-angka dalam jenis industri yang bersangkutan, meliputi 

presentase dari total. 

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

daerah. 

5) Analisis penyimpanagn (varians) antara penjualan yang sebenarnya 

dengan yang dianggarkan dan sebab-sebab terjadi penyimpangan. 

6) Hubungan-hubungan antara penjualan dan biaya, per order yang 

diterima. 

7) Standar penjualan, perbandingan penjualan yang sebenarnya dengan 

quota per salesman. 

8) Data harga jual per unit. 

9) Data laba kotor.” 

 

Data tersebut di atas sering dinyatakan dalam unit fisik atau dalam satuan 

uang. Terlepas dari pelaksanaan penjualan yang sebenarnya atau standar 

penjualan, sebagian data yang lain mungkin berhubungan dengan order, 

pembatalan, retur, potongan dan lain-lain. 

Frekuensi dari masing-masing laporan akan bergantung pada kebutuhan 

masing-masing eksekutif atau anggota stafnya, apakah per hari, per minggu, per 

bulan, per triwulan, per kuartal, per semester, atau per tahun sebagai contoh 

pimpinan tertinggi, pimpinan penjualan umum  mungkin menginginkan laporan 

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

cukup dengan satu laporan bulanan. Mungkin saja diperlukan suatu laporan harian 

dalam saat yang kritis atau cukup dengan laporan yang lebih lambat frekuensi 

dalam saat yang biasa. 

 



 
 

 

2.9 Hubungan Peranan Controller Dalam Meningkatkan Volume 

Penjualan 

Penjualan merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang berhubungan 

dengan pihak lain, dimana perusahaan produk yang dimiliknya serta menerima 

imbalan berupa uang yang senilai dengan produk yang diserahkannya. Untuk 

aktivitas penjualan tersebut perusahaan melakukan pengendalian yang merupakan 

tindak lanjut yang segera terhadap kondisi yang tidak memuaskan sebelum 

berkembang menjadi kerugian yang besar. 

Dalam pengendalian, fungsi controller merupakan hasil dari kebutuhan 

akan pengecekan dan kesinambungan dalam perusahaan. Sesungguhnya 

controller tidak mengendalikan, namun dengan adanya laporan-laporan tentang 

prestasi dan pemberian saran kepada semua tingkat manajemen oleh controller, 

kontribusinya perlu diperhitungkan. Laporan yang menyampaikan penyimpangan 

yang terjadi akan menarik perhatian manajemen untuk melakukan tindakan 

korektif yang diperlukan. 

Pemecahan terakhir mengenai masalah manajemen penjualan 

sesungguhnya sebagian besar bergantung pada pimpinan di bidang penjualan. 

Tapi seorang eksekutif yang cakap akan mencari bantuan yang dapat diperoleh 

dari seorang controler melalui informasi-informasi yang disediakannya. Dia akan 

sangat memerlukan suatu analisis yang terinci untuk mengarahkan usaha 

penjualan sehingga diperoleh peningkatan volume penjualan, misalnya analisis 

yang berhubungan dengan pelaksanaan penjualan yang lalu atau analisis yang 

mencakup penetapan kecenderungan dengan melakukan perbandingan terhadap 

periode-periode sebelumnya. 

Peran yang diberikan controller dalam pengendalian adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan 

dan rencana perusahaan dapat tercapai. 

2. Pengembangan arah (trend) dan hubungan untuk membantu pimpinan 

operasional. 



 
 

 

3. Membantu memberikan pemikiran terhadap langkah yang akan diambil 

sebelum dimulainya tindakan operasi. 

4. Pelaporan prestasi kerja jangka pendek yang sesungguhnya dengan prestasi 

yang telah diterapkan/ditetapkan. 

Menurut Wilson dan Campbell dalam bukunya “Controllership Tugas 

Akuntan Manajemen (1997;260-263)”, mengenai bantuan yang dapat diberikan 

controller dalam masalah penjualan yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F 

Tjendera adalah sebagai berikut: 

“1)  Masalah Produk 

 Seleksi awal dari produk atau pertimbangan mengenai perubahan-

perubahan dalam lini produk biaya oleh controller. Dalam penelahaan 

secara terus-menerus terhadap tendensi penjualan, controller mungkin 

dapat mengidentifikasikan tendensi yang tidak menguntungkan, yang 

mungkin memerlukan pengarahan kembali usaha penjualan atau 

mengadakan perubahan produk. 

2) Masalah Harga 

Prosedur harga harus ditinjau secara periodik atau secara metode. 

Meskipun biaya penetapan bukan merupakan satu-satunya faktor 

penentu, tetapi biaya itu harus dipertimbangkan dalam usaha 

memaksimalkan hasil pengembalian atas investasi. Controller harus 

menyediakan semua informasi yang ada. 

3) Masalah Distribusi 

Controller mengkontribusikan analisis biaya yang diperlukan, dan 

meneliti secara statistik tendensi-tendensi yang tidak menguntungkan. 

Controller harus sanggup menyediakan indikasi mengenai biaya 

penjualan untuk beberapa saluran distribusi. Controller harus awas 

dan waspada akan perubahan-perubahan marginnya. 

4) Masalah yang Berhubungan dengan Metode Penjualan 

Controller dapat membantu dengan menyediakan informasi tentang 

biaya-biaya historis dan pengendalian alternatif taksiran-taksiran 

biaya untuk berbagai metode penjualan. 

5) Masalah Organisasi 

Fungsi manajemen sangat dinamis, oleh karena itu diperlukan 

perubahan organisasi untuk memenuhi kebutuhan baru. Seperti data 

biaya komparatif pada struktur organisasi yang berbeda akan berguna 

dalam menentukan perubahan. Controller dapat membantu dalam 

menyediakan informasi tersebut. 

6) Masalah Perencanaan dan Pengendalian 

Kontribusi-kontribusi yang dapat diberikan controller adalah sebagai 

berikut: 

a. Anggaran dan quota penjualan. 

b. Anggaran dan standar biaya distribusi. 



 
 

 

c. Laporan penghasilan dan biaya perbulan atau periodik: 

i. Per daerah. 

ii. Per jenis produk. 

iii. Per metode penjualan. 

iv. Per pelanggan. 

v. Per divis organisasi atau operasi. 

 

Di samping itu, kontribusi yang diberikan controller dalam pengendalian 

akan membantu manajer dalam menjalankan proses pengendalian penjualan, yaitu  

1. Penetapan standar penjualan. 

2. Pengukuran pelaksanaan yang sebenarnya dibandingkan dengan yang 

dianggarkan. 

3. Evaluasi penyimpangan yang terjadi. 

4. Rekomendasi atas perbaikan dari penyimpangan. 

5. Tindakan koreksi, follow up, dan monitoring. 

Pengendalian penjualan yang efektif akan tercapai apabila manajemen 

melaksanakan kelima proses pengendalian penjualan di atas tersebut dengan baik, 

disertai dengan informasi yang memadai dari controller. 

Kontribusi yang dapat diberikan oleh controller dalam pengendalian 

penjualan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

anggaran penjualan. 

2. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan standar 

pelaksanaan penjualan. 

3. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam analisis terhadap 

prestasi pelaksanaan penjualan. 

4. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam pelaporan 

penjualan. 

Dengan posisinya sebagai kepala bagian akuntansi, controller dapat 

menyediakan informasi untuk keperluan manajer dalam waktu yang singkat. 

Controller juga bertanggung jawab atas penyajian informasi untuk perencanaan 

penjualan oleh manajemen penjualan dan menyajikan laporan dan analisis yang 



 
 

 

menyangkut penyimpangan agar dapat dilakukan tindakan koreksi sesegera 

mungkin. 

 

2.10 Hubungan Pengendalian Penjualan dengan Peningkatan Volume 

Penjualan 

Pendapatan perusahaan bersumber pada penjualan produk sehingga jika 

penjualan meningkat maka pendapatan perusahaan juga semakin meningkat. 

Dengan demikian, penjualan merupakan kegiatan yang cukup memegang peranan 

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. 

Dari perbandingan tersebut dapat diketahui penyimpangan yang tejadi dan 

dengan dilakukannya analisis terhadap penyimpangan tersebut maka diharapkan 

diketahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan sehingga dapat diambil tindakan 

koreksi yang tepat, sebelum kecenderungan penyimpangan itu berubah menjadi 

kerugian yang semakin besar. 

Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk 

beroperasi lebih optimal dan mampu mempertahankan bahkan meningkatkan 

volume penjualan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


