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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Berbagai kebijaksanaan yang ditetapkan sehubungan dengan era globalisasi 

membawa dampak yang besar bagi perusahaan, salah satunya adalah perusahaan 

dituntut untuk beroperasi secara lebih efektif dan efisien. Untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan, perusahaan harus mampu mengikuti 

perkembangan dunia usaha yang sangat dinamis. Perkembangan ini harus diikuti 

dengan perkembangan manajemen, sebab manajemen yang baik akan membantu 

perusahaan meraih tujuannya. Dengan demikian kegiatan manajemen akan semakin 

kompleks pula. Kegiatan ini antara lain adalah perencanaan dan pengendalian. 

Perencanaan adalah dimaksudkan untuk menetapkan lebih dahulu arah yang akan 

dituju perusahaan dan cara untuk mencapai tujuannya. Pengendalian adalah proses 

teratur yang membantu perusahaan dalam melaksanakan rencana untuk meraih 

tujuan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat dan mampu bersaing. 

 Perencanaan dan pengendalian merupakan proses yang saling mempengaruhi 

dalam setiap kegiatan perusahaan diantara empat fungsi sistem manajemen yang 

lainnya. Halim, dkk. (2005;6) mengemukakan bahwa, secara umum terdapat empat 

fungsi sistem manajemen, yaitu: perencanaan (planning), pengorganisasian 

(organizing), kepemimpinan (leading), dan pengendalian  (controlling). 

 Umumnya setiap perusahaan memiliki jenis usaha yang berbeda-beda tetapi 

memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya target penjualan dan memperoleh laba 

yang optimal dalam jangka panjang.  

 PT.Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di 

bidang jasa pelayanan kepada masyarakat, yang mempunyai permasalahan yang 

sangat kompleks. PT.Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu perusahaan milik 

negara yang memilih tugas untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan 
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program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan pada umumnya, 

serta memberikan pelayanan jasa perposan bagi masyarakat di Indonesia maupun di 

luar wilayah Indonesia. Adanya persaingan jasa pengiriman, pelayanan, kebutuhan 

atas kecepatan dan keakuratan informasi, dan lain-lain. Persaingan tersebut 

mendorong pihak manajemen perusahaan untuk siap menghadapi persaingan agar 

tetap disukai oleh masyarakat dan dapat bertahan dipasar.   

 Untuk menuju tercapainya tujuan perusahaan tersebut, manajemen seharusnya 

memperhatikan segala aspek dalam perusahaan. Agar perusahaan dapat bertahan 

dan berkembang dalam jangka panjang harus menghasilkan produk yang berdaya 

saing, dengan tetap memelihara hubungan baik antara perusahaan dengan para 

konsumennya. 

 Pada dasarnya perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk jalannya 

operasi, namun sumber daya manusia saja tidak cukup karena di dalam perusahaan 

juga membutuhkan sistem pengendalian manajemen. Untuk itu pihak manajemen 

sebagai pihak pengambil keputusan memerlukan sistem pengendalian manajemen 

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 itu manajemen 

melakukan tindakan pengendalian terhadap aktivitas tadi sehingga dapat menunjang 

efektivitas penjualan. 

 Berdasarkan uraian diatas, manfaat penerapan sistem pengendalian manajemen 

sangat penting dalam menunjang efektivitas penjualan, sehingga penulis tertarik 

untuk  meneliti manfaat penerapan sistem pengendalian manajemen tersebut 

khususnya yang menyangkut dalam menunjang efektivitas penjualan 

 Oleh karena itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk 

melaksanakan penelitian dengan judul: 
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 "Manfaat Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen dalam Menunjang 

Efektivitas Penjualan (Studi kasus pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos 

Bandung 40000). 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis mengidentifikasikan    

masalah - masalah sebagai berikut: 

 1. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Manajemen pada PT.Pos  

     Indonesia (Persero) Kantor Pos Bandung 40000 telah efektif ? 

 2. Bagaimana efektivitas penjualan pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor 

     Pos Bandung 40000 ? 

 3. Bagaimana manfaat penerapan sistem pengendalian manajemen dalam  

     menunjang efektivitas penjualan pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor 

     Pos Bandung 40000? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

      1.3.1 Maksud Penelitian  

  Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, mengumpulkan, 

 dan mengelola data dan informasi yang relevan yang kemudian dianalisis  untuk 

dibuat simpulan atas manfaat penerapan sistem pengendalian  manajemen dalam 

menunjang efektivitas penjualan pada perusahaan.  

 

      1.3.2 Tujuan penelitian 

  Sesuai dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari 

 penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sistem pengendalian manajemen 

     pada  PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Bandung 40000. 
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 2. Untuk mengetahui efektivitas penjualan pada PT.Pos Indonesia   

     (Persero) Kantor Pos Bandung 40000. 

 3. Untuk mengetahui manfaat penerapan sistem pengendalian   

     manajemen dalam menunjang efektivitas penjualan pada PT.Pos  

     Indonesia (Persero) Kantor Pos Bandung 40000. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

 Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna, bagi: 

 1. Penulis 

      Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis. 

      Dan juga, sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian kesarjanaan 

      pada Fakultas Ekonomi Program S1 Akuntansi pada Universitas  

      Widyatama. 

 2. Perusahaan 

       Hasil Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi implementasi konsep 

       sistem pengendalian manajemen sebagai sarana untuk meningkatkan    

       volume penjualan bagi perusahaan. Dan dapat dijadikan bahan masukan 

       serta pertimbangan dalam mengambil keputusan manajemen selanjutnya. 

 3. Pihak Lain Yang Bersangkutan 

       Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan informasi dan tambahan 

       pengetahuan serta bisa dijadikan sebagai referensi bagi penelitian     

       selanjutnya. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran  

 Pada umumnya, perusahaan memerlukan suatu alat pengendalian untuk 

menjamin bahwa setiap aktivitas perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Manajemen harus melakukan 

pengendalian dan membandingkan hasil atas aktivitas dengan tujuan yang telah 

ditetapkan tersebut. Sistem pengendalian akan mengarahkan dan menuntun 

perusahaan ke arah atau tujuan yang diinginkan.  
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 Pengendalian dipandang sebagai suatu jaringan komunikasi yang memantau 

kegiatan dalam organisasi dan menyediakan dasar untuk tindakan koreksi dimasa 

yang akan datang. Dalam rangka pengendalian tersebut pihak manajemen 

membutuhkan informasi yang selektif, relevan, dan tepat waktu. Pengendalian yang 

dapat diandalkan dan memadai adalah pengendalian yang dapat mengidentifikasi 

bahwa sistem, prosedur dan pada metode yang dijalankan sesuai dengan ketentuan. 

Oleh karena itu, sistem pengendalian manajemen menurut Anthony dan 

Govindarajan (2002:2) bermanfaat sebagai berikut:  

 1. Detektor  (Sensor), untuk mengukur dan menginformasikan jalannya    

     pelaksanaan. 

 2. Selektor, membandingkan hasil dari pengukuran tersebut dengan standar. 

 3. Efektor, sumber-sumber yang diperoleh dapat digunakan secara efisien       

     dan efektif dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. 

 

 Sedangkan Sistem Pengendalian Manejemen menurut Anthony dan 

Govindarajan yang dialih bahasakan oleh F.X.Kurniawan Tjakrawala (2005:8) 

adalah  

          "Sistem Pengendalian Manajemen adalah sebagai suatu proses untuk 

 memotivasi dan memberikan inspirasi kepada orang-orang dalam suatu 

 organisasi untuk melaksanakan aktivitas di dalam organisasi tersebut  yang 

akan mendorong kepada pencapaian tujuan organisasi". 

 

   Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian 

berfungsi sebagai umpan balik bagi pihak manajemen untuk pengambilan keputusan 

serta mampu memberikan nilai tambah dan memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan. 

 Untuk penerapan proses sistem pengendalian manajemen yang memadai, terdiri 

dari penyusunan anggaran, pelaksanaan dan pengukuran serta pelaporan dan analisis 
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oleh perusahaan agar pengendalian penjualan dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien. Oleh karena itu, manajemen harus merencanakan dan mengendalikan 

aktivitas - aktivitas dalam perusahaan. 

 Pengendalian manajemen adalah semua metode, prosedur, dan sarana, termasuk 

sistem pengendalian manajemen, yang digunakan manajemen untuk memastikan 

dipatuhi kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi organisasi. 

 Secara umum tujuan pendirian perusahaan adalah memperoleh laba yang 

memuaskan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti 

manajemen dan pemilik atau pemegang saham perusahaan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, manajemen harus melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif dan 

efisisen. Perusahaan perlu menetapkan target penjualan yang akan dicapai untuk 

satu periode tertentu, biasanya dalam satu tahun. Target penjualan ini sangat penting 

untuk kegiatan perencanaan keuangan manajer pemasaran, juga merupakan 

pedoman dalam menetapkan kegiatan penjualan yang akan dilakukan untuk 

mencapai penjualan yang di targetkan.  

 Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk memahami 

pengetahuan yang telah dipelajari oleh peneliti dengan melihat penerapannya dalam 

praktik sebenarnya. Pengertian efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (2001:284) adalah sebagai berikut: 

 "Efektivitas adalah memanfaatkan waktu dan tenaga dengan  cara yang 

   sebaik-baiknya, sehingga memberikan hasil yang memuaskan".  

 Salah satu kegiatan yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan adalah 

kegiatan penjualan karena penjualan berkaitan erat dengan pendapatan perusahaan 

bahkan menjadi sumber utama perolehan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, 

agar tercapai efektivitas penjualan yaitu adanya peningkatan volume penjualan. 

Adapun definisi penjualan menurut Komaruddin dalam bukunya (2006:775) 

adalah sebagai berikut: 
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 "Penjualan adalah suatu persetujuan yang menetapkan bahwa penjual 

 memindahkan hak kepada pembeli untuk sejumlah uang yang disebut 

 harga." 

 Sedangkan konsep penjualan menurut Kohler (2006:13), adalah sebagai berikut: 

 "The selling concept hold consumers will not by enough it the organization 

 product unless it undertakes a large scale effort selling and promotion." 

 Jadi konsep penjualan adalah cara untuk mempengaruhi konsumen untuk 

membeli produk yang di tawarkan. Sedangkan menurut Jobber (2006) konsep 

penjualan adalah: 

 "Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk 

  perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan usaha   

  penjualan dan promosi dalam skala besar." 

 Kebijaksanaan yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi, dan untuk itu harus di 

perhatikan mengenai data penjualan yang dimiliki oleh perusahaan, planning dan 

schedulling terhadap penjualan perusahaan. Dalam konsep penjualan ditekankan 

bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan bila perusahaan tidak 

melakukan usaha penjualan dan promosi. Promosi penjualan sangatlah penting 

karena promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran selain personal selling, 

periklanan dan publisitas, yang mendorong efektivitas pembelian konsumen dan 

pedagang dengan menggunakan alat peragaan, pameran, demo, dan sebagainya 

yang ditujukan untuk meningkatkan penjualan. 

 Penjualan itu sendiri merupakan suatu bidang yang dinamis, disertai dengan 

kondisi yang selalu berubah sehingga selalu terjadi masalah yang baru dan berbeda. 
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Untuk menghadapi permasalahan tersebut, perusahaan memerlukan penerapan 

sistem pengendalian manajemen untuk mengurangi bahkan menghilangkan masalah 

yang sedang terjadi di perusahaan dan untuk pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan efektivitas penjualan. 

 Seluruh uraian di atas memberikan suatu pemikiran bahwa dalam  penerapan 

Sistem Pengendalian Manajemen secara memadai dapat memberikan hasil yang 

baik dalam meningkatkan efektivitas penjualan perusahaan. 
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Indikator-indikator yang dinilai untuk mengukur 

efektivitas penjualan sebagai berikut: 

1. Indikator-indikator yang di nilai untuk 

tercapainya tujuan perusahaan 

a) Tercapainya target penjualan perusahaan 

b) Adanya peningkatan penjualan 

c) Adanya ketepatan waktu dan kualitas 

d) Efisiensi biaya penjualan 

2. Efektivitas proses pengendalian penjualan 

a) Menetapkan tolak ukur berupa standar, 

anggaran dan target penjualan 

b) Melakukan pengukuran terhadap 

pelaksanaan penjualan 

Indikator-indikator yang dinilai untuk mengukur 

Manfaat penerapan sistem pengendalian manajemen memiliki pengaruh dalam 

menunjang efektivitas penjualan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut di atas 

hipotesis yang akan di uji dalam penelitian adalah signifikan positif dari manfaat 

penerapan sistem pengendalian dalam menunjang efektivitas penjualan. 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persaingan bisnis yang semakin marak untuk menguasai pasar dalam meningkatkan laba, mendorong para pemilik 

perusahaan untuk terus meningkatkan sumber daya yang ada dalam perusahaannya. salah satu kegiatan yang penting dalam 

perusahaan adalah penjualan. Hal ini dikarenakan penjualan merupakan kegiatan perusahaan yang berkaitan erat dengan 

pendapatan dan kelangsungan hidup perusahaan. Dengan melihat begitu pentingnya penjualan di sebuah perusahaan maka di 

perlukan suatu sistem dan sumber daya yang dapat mengatur dan mengelola penjualan perusahaan tersebut baik fungsi, jumlah 

dana yang di investasikan, pengelolaan untuk jangka panjang maupun pengawasan terhadap pemakaian tersebut. 

Manfaat Penerapan Sistem 

Pengendalian Manajemen 

Efektivitas Penjualan 

Penerapan sistem pengendalian manajemen yang 

efektif harus memenuhi indikator-indikator sebagai 

berikut: 

1. Struktur  sistem pengendalian manajemen 

a) Struktur organisasi  

b) Pusat pertanggung jawaban 

c) Pendelegasian wewenang 

2. Proses sistem pengendalian manajemen  

a) Penyusunan program (perencanaan strategi) 

b) Penyusunan anggaran 

c) Pengukuran dan pelaksanaan  

d) Pelaporan dan analisis ( evaluasi kinerja ) 

(Sumber:  Buku Sistem Pengendalian Manajemen, 

Anthony dan Govindarajan, 1996) 
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1.6 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan studi kasus. Menurut Mohammad Nazir           

(2009:54) mendefinisikan metode deskriptif adalah sebagai berikut: 

 "Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

 manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun  suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

 membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan  akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang  diselidiki." 

 Berdasarkan definisi di atas maka metode deskriptif yaitu suatu metode 

penelitian yang memaparkan keadaan perusahaan yang sebenarnya serta 

menganalisis dan menginterpretasikan data dan fakta yang diperoleh untuk menarik 

simpulan secara umum mengenai perusahaan yang bersangkutan. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut 

dengan dasar teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Untuk keperluan 

pengujian diperlukan serangkaian langkah-langkah sebagai berikut: penentuan 

responden, teknik pengumpulan data, teknik pengembangan instrument, 

operasionalisasi variabel, analisis data dan pengujian hipotesis. Penjelasan tentang 

subbab ini akan dibahas lebih lanjut di Bab 3 dalam subbab metode penelitian. 

 Data yang di kumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang di peroleh dari perusahaan yang diteliti melalui pengamatan 

langsung (observarsi), wawancara dan kuesioner. Data sekunder adalah teori-teori 

yang mendukung penelitian yang di peroleh dari literatur-literatur yang relevan serta 

hal-hal yang di peroleh selama penulis menuntut ilmu 
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Teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam penyusunan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan ( Field Research )  

Teknik penelitian ini dilaksanakan secara langsung ke perusahaan untuk  

mengumpulkan data menyangkut permasalahan yang menjadi objek penelitian 

yang digunakan untuk tujuan memperoleh data primer yang diperlukan 

dengan cara sebagai  berikut: 

     a. Pengamatan (Observasi) 

Merupakan teknik penelitian dimana penulis mengadakan pengamatan 

langsung terhadap objek yang diteliti. Dari informasi yang diperoleh 

penulis dapat membuat analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas. 

     b. Kuesioner  

             Merupakan teknik pengumpulan data dimana penelitian dilakukan  

         dengan membuat pertanyaan pertanyaan yang ditujukan kepada pihak - 

         pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

      c. Wawancara 

Merupakan teknik penelitian dimana penulis mengadakan komunikasi 

langsung dengan pejabat perusahaan yang berwenang atau pada karyawan 

yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

      Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan cara mempelajari, 

meneliti, mengkaji serta menelaah literatur perpustakaan yang terkait dengan 

penelitian. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan 

skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada PT.Pos Indonesia (Persero) Kantor 

Pos Bandung  40000 yang berlokasi di jl. Asia Afrika No. 49 Bandung 40111. 

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Oktober 2011 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


