
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menghadapi era globalisasi dan krisis yang melanda dunia membuat 

perubahan perkembangan bisnis yang semakin kompetitif, dan suatu organisasi 

dituntut untuk menghadapi suatu tantangan dan persaingan bisnis untuk mencapai 

tujuan. Tujuan perusahaan adalah untuk dapat menjual barang atau jasa yang 

dihasilkannya. Begitu pentingnya penjualan perusahaan sehingga harus 

dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya segala aktivitas yang berhubungan 

dengan penjualan tersebut. Agar perusahaan dapat tetap bertahan dalam 

menghadapi kompetisi bisnis yang sangat ketat dan bersaing sekaligus juga dapat 

meraih kesuksesan. 

 Kegiatan penjualan mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan. Kegiatan penjualan ini sangat 

penting karena merupakan kegiatan perusahaan yang langsung berkaitan dengan 

realisasi pendapatan perusahaan yang menunjang kelangsungan hidup perusahaan. 

Dan pada umumnya, sumber pendapatan utama bagi perusahaan berasal dari hasil 

penjualan produk pokok. Mengingat pentingnya masalah penjualan, diperlukan 

pengendalian penjualan oleh perusahaan karena pengendalian penjualan dapat 

membantu pihak manajemen di dalam perusahaan agar dapat bekerja secara 

efektif dan aktivitas penjualan yang dilakukan berjalan dengan baik dan efektif 

pula. Dengan demikian penjualan merupakan faktor yang sangat penting untuk 

diawasi melalui pengendalian  manajemen yang memadai agar mencapai hasil 

pengembalian yang optimal atas investasi. 

 Semakin berkembangnya perusahaan, manajemen mempunyai 

keterbatasan dalam mengawasi secara langsung kegiatan perusahaan. Oleh karena 

itu, dibutuhkan informasi yang cepat, tepat dan akurat sebagai alat bantunya. 

Informasi akuntansi yang baik dapat dihasilkan apabila perusahaan menetapkan 

suatu sistem akuntansi yang dapat menggambarkan proses pelaksanaan kegiatan 

operasional secara jelas dan terstruktur sesuai dengan tujuan perusahaan. 



 

 

Oleh karena itu perusahaan memerlukan seorang controller yang dapat 

merencanakan, mendisain, mengawasi, mengendalikan dan menyediakan laporan 

serta memberikan saran yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam 

mengambil keputusan. Controller harus memahami keadaan perusahaan, memiliki 

pengetahuan yang cukup dalam bidang akuntansi dan memiliki pandangan yang 

luas. 

 Controller sebagai kepala bagian akuntansi yang menyediakan informasi 

yang cepat dan cermat dengan segera apabila terjadi penyimpangan dari rencana 

semula dapat segera diketahui untuk kemudian diambil suatu tindakan untuk 

mengatasinya. 

 Controller pun selayaknya memperluas fungsi akuntansi kepada aplikasi 

manajemennya. Karena itu controller dapat membantu pimpinan atau manajemen 

dalam menganalisis data dan catatan-catatan yang berkaitan dengan penjualan 

untuk tujuan perencanaan dan pengendalian. Controller tidak dapat memaksakan 

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

atau manajemen sampai diambil suatu tindakan. Melihat kemampuan yang 

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

perencanaan dan pengendalian penjualan. 

 Dengan adanya pengendalian penjualan yang dilakukan oleh controller di 

perusahaan maka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat 

dikurangi seminimal mungkin dan diharapkan efektivitas penjualan dapat tercapai.  

 Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: 

“HUBUNGAN PERANAN CONTROLLER DALAM PENGENDALIAN 

PENJUALAN DENGAN EFEKTIVITAS PENJUALAN” 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya maka penulis 

melihat beberapa masalah yang menarik untuk diteliti dan dibahas. Masalah 

tersebut adalah: 

1. Bagaimana peranan Controller dalam pengendalian penjualan guna 

menunjang efektivitas penjualan  

2. Apakah efektivitas pengendalian penjualan telah dilakukan. 

3. Bagaimana hubungan peranan Controller dalam pengendalian penjualan 

dengan efektivitas penjualan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Sedangkan maksud dan tujuan dari penelitian ini sesuai dengan 

identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan di atas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mempelajari dan menilai sejauh mana peranan Controller dalam 

pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas penjualan pada 

perusahaan ritel di Bandung. 

2. Untuk mengetahui dan mempelajari keefektifan kegiatan penjualan yang 

dilaksanakan oleh perusahaan ritel di Bandung. 

3. Untuk mengetahui hubungan peranan Controller dalam pengendalian 

penjualan dengan efektivitas penjualan. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh informasi yang terpercaya 

dan relevan yang dapat berguna bagi: 

1. Penulis, yaitu menambah pengetahuan bagi penulis dan gambaran praktek 

pekerjaan controller. 

2. Perusahaan, sebagai informasi dalam kaitan dengan kegiatan pengendalian dan 

sumbangan pemikiran terutama bagi pihak manajemen dalam mengefektifkan 

penjualan. 

3. Pihak lain, sebagai informasi mengenai peran controller dalam pengendalian 

penjualan dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya. 



 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

Kualifikasi controller (Variabel X)  

menurut Roehl-Anderson, Jenice M. 

and Steven M. Bragg (2004:29) harus 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Dasar teknis dalam prinsip-prinsip 
akuntansi dan akuntansi biaya. 

2. Pemahaman terhadap proses 
manajemen. 

3. Pemahaman umum mengenai jenis 
industri, kekuatan sosial, ekonomi, 
dan kekuatan politik yang terlibat. 

4. Pemahaman mengenai perusahaan, 
termasuk teknologi produk, 
kebijakan, tujuan, sejarah, 
organisasi dan lingkungannya. 

5. Kemampuan untuk berkomunikasi 
dengan semua tingkat manajemen  

6. Kemapuan untuk menyatakan ide 
dengan jelas, secara tertulis ataupun 
dalam penyajian yang informatif. 

7. Kemampuan menggerakkan orang-
orang lain untuk mencapai tujuan 
perusahaan. 

 Kualifikasi penjualan yang efektif 

(Variabel Y) menurut Kohler 

(2004:448) memiliki ciri sebagai 

berikut: 

1. Barang yang diperjual belikan 
sesuai dengan keinginan 
pelanggan. 

2. Delivery yang tepat waktu. 
3. Pelayanan yang baik. 
4. Pembayaran yang tepat waktu. 
5. Pencatatan dan pelaporan dalam 

jumlah tunai yang terotorisasi. 
6. Terdapat layanan purna jual. 

 

 

           

  

 

 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif 

analisis yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

kemudian menyajikan data tersebut dengan analisis-analisis dari data yang telah 

diperoleh. 

 

 

Hipotesis:  “Controller berperan positif guna menunjang Efektivitas Penjualan”. 



 

 

 Menurut Mohammad Nazir (2003:54) mengartikan metode deskriptif 

adalah sebagai berikut: 

“Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai perusahaan khususnya mengenai 

aspek-aspek yang sedang diteliti dengan melakukan hubungan 

terhadap variabel yang diteliti”. 

 

 Dalam memperoleh, mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Field Research, digunakan untuk memperoleh data primer dengan melakukan: 

a. Wawancara, dilakukan terhadap karyawan yang berkepentingan dan 

berhubungan dengan controller. 

b. Kuesioner, dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan kepada 

responden yang diharapkan dijawab untuk mempermudah pengumpulan 

data dan efisiensi waktu serta sebagai petunjuk ke arah adanya controller. 

c. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

2. Library Research, dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan 

meneliti dan mempelajari literatur-literatur dan sumber-sumber bacaan lain 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan landasan 

teori. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada beberapa perusahaan ritel yang berlokasi di 

Bandung. Penelitian ini mulai dilakukan mulai bulan April 2009 sampai dengan 

bulan Juni 2009. 

 

 

 

 

 


