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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

2.1      Konsep Fungsi 

Dalam Memproduktifkan perusahaan, salah satu alat yang utama bagi 

perusahaan adalah akuntansi. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan memerlukan 

alat bantu yang berfungsi dalam mengarahkan, mengendalikan, dan melindungi 

aktivitas perusahaan. Dalam hal ini pimpinan mengharapkan bantuan 

pengendalian biaya promosi dalam maengarahkan tindakan mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 Secara etimologi kata “Fungsi” yang menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia(2000;751)  yaitu :  

“ Suatu kegunaan, dimana adanya penilaian yang akan 

digunakan sebagai tugas pemakaian  bahasa di dalam 

kedudukan yang diberikan”. 

 

2.2       Controller 

2.2.1 Pengertian Controller 

Kegiatan fianasial yang makin bertambah telah memaksa adanya 

pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang telah luas dalam banyak 

perusahaan. Selain itu, bertambahnya perusahaan telah menuntut pengecekan dan 

perimbangan yng lebih baik dalam perusahaan. Tetapi yang terpenting adalah 

adanya pemerintahan akan praktek-praktek manajemen yang lebih baik, yang 

telah menimbulkan keperluan akan akuntansi yang lebih memadai dan informasi 

pengendalian manajemen yang lebih efektif. 

 Istilah Controller berasal dari kata Comptroller (bahasa Prancis) “Comte”  

berarti “Account” . Pada mulanya controller hanya dinggap sebagaai kepala 

bagian akuntansi yang mengawasi dan menyelenggarakan catatan-catatan 

keuangan formal dari perusahaan. Akan tetapi controller dengan konsep kedepan 
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yaitu suatu caara pendekatan analitis yang terarah yang membawa konsep 

keseimbangan bagi system perencanaan dan pengendalian manajemen. 

 Pengertian controller menurut Usry dan Hammer yang dialih bahasakan 

oleh Sirait dan Wibowo (1997; 8) adalah sebagai berikut : 

 “Kontroler adalah manajer yang bertanggung jawab atas 
fungsi akuntansi perusahaan. Kontroler mengkoordinasikan 
keikutseraan manajemen dalam fase perencanaan dan 
pengendalian untuk mencapai sasaran perusahaan, dalam 
menentukan keefektifan pelaksanaan kebijakan, dan dalam 
menyusun struktur dan prosedur organisasional. Dia juga 
bertanggung jawab untuk mengamati metode perencanaan 
dan pengendalian yang digunakan diseluruh bagian 
perusahaan dan mengusulkan perbaikan-perbakan dalam 
perencanaan dan pengendalian-pengendalian”. 

 

Pengertian controller menurut Anthony (1993;71) sebagai berikut : 

“We shall refer to the person who is responsible for designing and 
operating the managemaent control system as the 
controller.Actually,in many organization, the title of this person is 
chief Finsncial Officer (CFO)”. 

 
 Berdasarkan pengertian diatas, controller dipandang sebagai manajer 

eksekutif yang bertanggung jawab atas fungsi akuntansi manajemen . Tugas 

controller kadang dipikul oleh seorang kepala akuntansi, manajer kantor, 

controller, bendaharawan, asisten bendaharawan atau sekretaris. Adapun tugas 

controller meliputi fase perencanaan, pelaporan, dan pengendalian untuk 

mencapai sasaran perusahaan. Selain itu juga controller juga bertanggung jawab 

untuk mengamati metode perencanaan dan pengendalian yang digunakan serta 

mengusulkan perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian. 

 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Controllership Berlaku Terhadap Semua Jenis 

Perusahaan 

Salah satu rintangan terhadap perkembangan fungsi Controllership adalah 

perasaan pada sebagian pimpinan, bahwa perusahanya berbeda dan tidak 

memerlukan metode pengendalian yang modern. 
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Pada dasarnya masalah-masalah manajemen tidak jauh berbeda di antara 

berbagai jenis industri dan di antara berbagai perusahaan selalu akan terdapat 

masalah-masalah penetapan kebijaksanaan perencanaan tindakan untuk masa 

yang akan datang, masalah organisasi, pengarahan usaha dan pengendalian biaya 

penjualan, serta pengendalian produksi dan biaya produksi. Masalah-masalah 

demikian tidak khusus hanya terdapat pada suatu perusahaan tetapi merupakan 

masalah umumyang membentuk dasar bagi tugas manajemen,. Hanya sedikit 

perusahaan yang mempunyai masalah “istimewa” mengenai prosedur akuntansi 

dan pengendalian. 

Controller yang memahami secara seksama masalah pokok dari 

pengendalian akuntansi dapat dengan mudah menerapkanya pada industri dan 

perusahaanya sendiri. Perlu diketahiu juga bahwa fungsi Controller tidak terbatas 

pada perusahaan besar saja. Sebuah perusahaan tidak perlu terlebih dahulu 

menjadi perusahaan besar untuk dapat memberikan kesempatan yang luas bagi 

seorang controller yang cakap untuk membuktikan kegunaan dan nilainya bagi 

perusahaan. Masih banyak perusahaan kecil yang membutuhkan jasa-jasa dari 

seorang akuntan. 

 

2.2.3 Fungsi Controller 

  Fungsi Controller terus mengalami perkembangan dari tahun ketahun. 

Bahkan sampai saat ini perkembangan itu masih terus berlanjut sehingga terdapat 

banyak definisi yang lusa mengenai fungsi controller. 

 Menurut Wilson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F.  
Tjiendra (1996; 12)  

“Fungsi contoller secara wajar ialah adanya satu sikap 
pemikiran yang memberi semangat dan menghidupkan data 
financial dengan menerapkannya terhadap kegiatan 
perusahaan masa datang”.  

Penjelasan daripada pendapat di atas pada dasarnya dapat dikategorikan 
sebagai berikut : 

 
1. Perencanaan ( Planing) 

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintergasikan 

sejalan dengan sasaran dan tujuuan perusahaan baik jangka pendek 
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maupun jangka panjang menganalisis, merevisi (bila Perlu) 

mengkomunikasikan kepada semua tingkat manajemen serta meggunakan 

sistem dan prosedur yang cocok. Misalnya, sebagai seorang eksekutif staf, 

dia harus menetapkan hal-hal berikut :  

• Rencana atau ramalan penjualan dapat mendukung kebijaksanaan 

dan tujuan perusahaan yang telah diketahui 

• Rencana penjualan terlihat realistis 

• Rencana dan skedul produksi mendukung program penjualan 

• Rencana produksi berada dalam kemampuan fasilitas yang dimiliki  

 

2. Pengendalian (Control) 

Mengembangkan dan merevisi norm.a standar yang memuaskan sebagai 

ukuran pelaksanaan, menyediakan pedoman serta bantuan kepada para 

anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil 

pelaksanaan sebenarnya terhadap norma standar. Hasil akhir dari fungsi 

pengendalian tidak hanya berupa suatu laporan atas prestasi kerja. 

Melainkan mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut ini : 

• Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk pengendalian. 

• Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek yang 

sesungguhnya dibandingkan dengan prestasi kerja yang telah 

distandarkan. 

• Memastikan bahwa melalui tinjauan yang berkesinambungan, 

system dan prosedur dapat menyediakan data yang diperlukan dan 

yang paling berguna atas basis yang paling praktis 

 

3. Pelaporan ( Reporting)  

Pelaporan berhubungan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Dalam 

pelaporan controller menyusun, menganalisis, dan menginterprestasikaaan 

hasil keuangan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan, mengefaluasi data dalam hubungannya dengan 

tujuan perusahaan dan tujuan suatu organisasi, menyiapkan dan memenuhi 
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permiantaan instansi pemerintah, para pemegang saham dan masyarakat 

umum. 

 

4. Akuntansi ( Accounting) 

Mendesain, menetapkan dan memelihara system 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 

internal yang memadai. Controller diharapkan dapat mengikuti 

perkembangan teknologi sehingga dapat menyediakan informasi  

ekonomis dan praktis yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan  

 

5. Tanggung Jawab utama lainnya ( Other responsibilities ) 

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi, misalnya fungsi perpajakan 

,termasuk saling berhadapan dengan inspeksi pajak; memelihara hubungan 

yang sesuai dengan auditor intern dan ektern; mengembangkan dan 

memelihara system prosedur; serta mengarahkan fungsi-fungsi lain yang 

telah dilimpahkan. 

 

Beberapa fungsi Controller menurut Anthony (1998;71) adalah sebagai 

berikut: 

 “The controller usually performs the following functions : 
1. Designers and operating information and control system. 
2. Preparing financial steatmennts and fiancial report. 
3. Preparing and analyzing performance report; interpreting 

these report for massagers; and analyzing program and 
budget proposals from various segment of company and 
consolidating tem into an overall annual budget. 

4. Supervising internal audit and accounting control procedures 
to ensure the validity of information,establishing edequete 
safeguards against theft and froud, and performing 
operasionals audits. 
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5. Develoving personnel in the controller organization and 
participaatiang in the education of management personnel in 
matters relating to the controller function”. 

 

 Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi dan semakin beragamnya 

orgaisasi perusahaan menyebabkan berkembangnya fungsi controller dri tahun ke 

tahun bahkan setiap saat perkembangan ini masih terus berlanjut sehingga 

terdapat definisi yang luas mengenai fungsi dari controller. 

 Fungsi controller menurut “ Controllers Institute of America” , yang dialih 

bahasakan oleh Hartanto (1981;6) adalah sebagi berikut: 

1. Menyiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan untuk mengawasi 

kegiatan-kegiatan dalam perusahan  rencana ini dapat berupa penjualan, 

rencana biaya umum, biaya standar, rencana perusahaan yang lengkap 

(Budget), ataupun rencana investasi (Capital Budget). 

2. Membandingkan pestasi yang dihasilkan dengan rencana semula (standar) 

dan menginterprestasikan penilaian atas hasil tersebut pada masing-masing 

tingkatan manager. Untuk maksud ini, controller diberi wewenang untuk 

menyusun system administrasi. 

3. Mendiskusikan dengan para manager struktur organisasi dan aktifitas-

aktifitas yang harus dilaksanakan untuk meraih tujuan perusahaan. 

4. Menetapkan rencana dan prosedur perpajakan. 

5. Mengawasi pembuatan laporan untk instansi-instansi pemerintah. 

6. Menjaga keselamatan dan keamanan aktiva-aktiva perusahaan melalui 

pengawasan intern dan asuransi. 

7. Menilai perubahan data-data ekonomi dan peraturan-peraturan pemerintah 

dan menganalisi atau menginterprestasikan akibat-akibat yang mungkin 

terjadi terhadap pemerintah. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi 

controller berkaitan dengan perencanaan, pengendalian. Pelaporan, akuntansi dan 

tanggungjawab lainnya dimana setiap fungsi itu saling berkaitan dan digunakan 

sebagai laporan untuk tingkat manajemen yang lebih tinggi. 
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2.2.4 TujuanController 

Controller di perusahaan yang berbeda mempunya tujuan yang berbeda 

pula. Pada beberapa perusahaan, tujuan daripada controller ini meliputi tujuan 

untuk mendisain dan mengoperasikan semua system untuk memproses informasi 

kuantitatif yang berkaitan dengan sumber daya, tenaga kerja, material, layanan 

dan uang. 

 Selain sebagai pejabat yang bertujuan untuk merancang dan 

mengoperasikan suatu system informasi formal organisasi juga melakukan 

pengendalian. Terdapat dua jenis pengendalian yaitu, Pengendalian operasi dan 

pengendalian akuntansi. Pengendalian operasi meliputi pengendalian terhadap 

depsrtemen yang dibawahinya, sedangkan pengendalian akuntansi meliputi 

pengendalian dan pengawasan tidak langsung melalui mekanisme laporan. Dalam 

pengendalian akuntansi ini, controller memiliki wewenang pada masukan-

masukan bagi manajemen untuk pengambilan keputusan terbaik. 

 

2.2.5 Ciri-Ciri Tugas Controller 

Menurut Willson and Campbell yang dialihbahasakan oleh Tjintjin F 

Tjiendra  (1996;19-20) Controller bukanlah suatu fungsi yang mudah 

dilaksanakan, terdapat beberapa karakteristik dan persyaratan tertentu yang harus 

diketahui Controller setiap saat. Adapun karakteristik terpentingnya adalah : 

“1. Controller terutama merupakan seorang eksekutif staf, yang  
fungsi utamanya adalah mengembangkan suatu orgsnisasi dan 
system perkiraan ,kebijaksanaan, catatan dan prosedur yang 
akan menyediakann  data yang dapat dianalisa dan 
diinterprestasikan oleh para pemimpin fungsional lain dalam 
pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran dan tujuan 
perusahaan. 

2. Meskipun tanggungjawab untuk mengarahkan operasi 
dilimpahkan pada para pemimpin fungsional yang lain tetapi 
controller harus sanggup memahami dan menjamin hubungan 
dan masalah-masalah mereka agar dia efektif dan dapat 
membantu untuk memecahkan massalahnya. 

3. Fakta-fakta informasi dan data harus dikomunikasikan 
sedemikian rupa sehingga mudah dimengerti oleh mereka 
yang membutuhkannya. 



 20

4. Controller harus memiliki kesanggupan untuk 
menterjemahkan fakta dan data statistik ke dalam bentuk 
trends (arah) dan hubungan-hubungannya. 

5. Controller harus cermat dalam temuan (findings) dan 
pelaporannya akan tetapi, dia juga harus memiliki kesangupan 
untuk melihat kedepan dan sanggup memberi penilaian 
terhadap masa yang akan datang. 

6. Pada umumnya perusahaan mempunyai kemampuan untuk 
mengisolasi masalah pokoknya akan tetapi, perusahaan yang 
sukses selalu mengambil tindakan positif tepat  pada 
waktunya. 

7. Controller harus mengadakan tindak lanjut (Follow Up) 
terhadap penelitian dan interprestsasinya . 

8. Controller harus dapat diandalkan oleh paara pemimpin 
dengan menyediakan informasi yang cermat, dan segera, 
disertai suatu sikap ingin membantu. 

9. Controller harus sangup memasarkan atau menjual ide 
kemampuan analitis dan fungsi totalnya. 

10. Meskipun controller menyadari tujuan penuh dari tugasnya 
controller harus juga menyadari keterbatasanya”. 

 
  

Berdasarkan pegertian diatas, tujuan dari seorang controller tidak hanya 

sebagai seorang eksekutif staf yang tugasnya mengembangkan suatu oerganisasi 

dan sistem perkiraan, kebijaksanaan, dan perosedur yang akan menyediakan data 

yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh para pemimpin 

fungsional lain, tetapi juga mengarahkan operasi agar sesuai dengan sasaran dan 

tujuan perusahaan dan mampu menjalian hubungan yang baik dengan para 

pemimpin fungsional lain. 

 

2.2.6 Sumber Kewenangan Controller 

Definisi yang jelas mengenai tugas wewenag dan tanggung jawab 

biasanya dipandang sebagai syarat mutlak pelaksanaan pengendalian yang baik. 

Adapun tanggung jawab dan wewenang Controller menurut ( Wilson and 

Campbell 1996;17-18 ) ditetapakan sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan ketentuan dan anggaran rumah tangga 

2. Sesuai Resolusi dari komisi eksekutif 

3. Menurut perintah umum dan Presiden Direktur  
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Ketentuan-ketentuan dalam anggaran rumah tangga dapat berbeda isinya 

yang menyangkut fungsi Controllship. Akan tetapi pada intinya menyatakan 

bahwa Controller dapat menjadi pejabat utama yang diberikan tugas membuat 

rancangan anggaran perusahaan. 

Sebagai contoh tugas dan tanggungjawab khusus dari seorang Controller 

sebagaimana tertera di bawah ini  ( Wilson and Campbell 1996;18 ) : 

1. Melalui kewenangan manajemen mengembangkan dan menerbitkan 

kebijaksanaan dan prosedur akuntansi, anggaran, pajak, perencanaan dan 

ramalan perusahaan serta pelaporan keuangan dan pengukuran 

pelaksanaan. 

2. Menyediakan pedoman kebijaksanaan dan representasi untuk semua 

hubungan dengan pemerintah dan organisasi organisasi dalam tanggung 

jawabnya. Mewakili perusahaan dalam menetapkan dan melaporkan 

kepada instansi-instansi pemerintah yang menyangkut data akuntansi dan 

keuangan. 

3. Mengadakan suatu program pengelolaan pajak yang efektif yang berlaku 

untuk seluruh bagian perusahaan. Memeastikan bahwa kebijaksanaan dan 

prosedur yang ada menjamin ketaatan pada semua hukum aturan dan 

ketetapan yang berlaku 

4. Memelihara hubungan dengan organisasi professional yang berhubungan 

dengan pelaporan hasi-hasil financial kepada para investor dan instansi-

instansi pemerintah. 

5. Mengarahkan persiapan, pelaporan dan penganalisaan budget-budget 

operasi perusahaan 

6. Mengarahkan dan mengkoordinasikan dan memonitor kegiatan para 

akuntan independent dari perusahaan.     
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2.2.7 Kualifikasi Controller 

Menurut ( Wilson and Campbell 1996;21 ) kualifikasi dari seorang 

Controller yang efektif sebagai berikut : 

1. Dasar teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya, 

disertai suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai 

prinsip akuntansi. 

2. Pemahaman terhadap prinsip perencanaan, pengorganisasian, dan 

pengendalian. 

3. Pemahaman umum mengenai jenis dan bebtuk perusahaan, pemahaman 

terhadap kekuatan sosial, ekonomi dan politik terlibat. 

4. Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan, termasuk teknologi, 

produk, kebijaksanaan, tujuan, sejarah, organisani dan lingkunganya. 

5. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan semua tingkat manajemen dan 

suatu pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya yang 

berhubungan dengan tekhnik, produksi, pembelian, hubungan masyarakayt 

dan pemasaran. 

6. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas secara tertulis ataupun 

dalam penyajian informatif. 

7. Kemapuan menggerakan orang-orang lain untuk mencapai tindakan dan 

hasil yang positif. 

 

Seorang Controller mungkin memiliki kemampuan teknik dan dapat 

merencanakan tugas yang telah dilimpahkan padanya serta dapat mengawasi dan 

mengarahkan para stafnya, tetapi dia juga harus juga memiliki integritas dan 

kemampuan untuk berkomunikasi jika dia ingin berhasil dengan tugasnya. Dia 

harus jujur, wajar dan tulus dalam menghadapi siapa saja yang berhubungan 

denganya, agar pentingnya fungsi Controller dapat ditanggapi. 

Sebagaimana dengan jabatan pimpinan yang lain, Controller 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 tantangan. 
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2.3 Pengertian Biaya 

 Besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan tergantung dari jumlah 

biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, konsep Biaya perlu dipahami agar  kita 

memperoleh pengertian yang benaar mengenai apa yang dimaksud dengan biaya. 

Menurut Mulyadi (1999;38) Pengertian biaya adalah sebagai berikut: 

“ Didalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi,yang 

diukur dalam satuan uang, yang telah dikeluarkan untuk 

mencapai tujuan tertentu”. 

 

Menurut Hansen and Mowen (2001;38) dialihbahasakan oleh Thomson 

Learning definisi biaya adalah: 

“Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan 

untuk barang atau jasa yang dihaarapkan membawa 

keuntungan masa ini dan masa datang untuk organisasi”. 

 
Berdasarkan definisi diatas teerlihat bahwa biaya adalah sejumlah kas dan 

nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang 

diinginkan dan menghasilkan manfaat di masa depan. Dalam hal ini manfaat di 

masa depan biasanya berarti pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan. 

 

2.3.1 Pengertian Biaya Promosi 

  Perusahaan perlu melakukan kegiatan promosi terutama dalam 

menghadapi persaingan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menghadapi 

persaingan akan meningkatkan biaya promosi. Menurut  Jullian Cummins dan 

Roddy Mullin yang diterjemahkan oleh Andreas Haryono (2004;11) menjadi 

dua bagian yaitu : 
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1. Biaya untuk mendapatkan pesanan (order getting cost ) 

Yaitu biaya yang dikeluarkan dalam usaha memperoleh pesanan misal: 

Biaya gaji wiraniaga, komisi penjualan, biaya advertising dan promosi. 

2. Biaya untuk memenuhi pesanan ( order filling cost ) 

Yaitu sesuatu yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk 

sampai di tangan pembeli, misalnya : biaya pergudangan, biaya 

pembungkusan dan biaya pengiriman, biaya angkut dan biaya 

penagihan. 

 Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa biaya promosi 

merupakan salah satu unsur biaya pemasaran dan dapat digolongkan order 

gething cost, yang telah dikeluarakan perusahaan dalam rangka meningkatkan 

kepuasan konsumen, volume penjualan dan pangsa pasar untuk produk penjualan 

sehingga tujuan perusahaan mamperoleh laba dalam menghadapi persaingan yang 

ketat dapat tercapai. 

Biaya promosi meliputi : 

a) Biaya pemasangan iklan di surat kabar, majalah, radio, dan televisi. 

b) Biaya pembuatan Billboard, papan nama untuk took pengecer, umbul-

umbul, stiker, poster. 

c) Biaya sponsor dan pameran 

d) Insentif untuk salesman 

e) Bonus periodic untuk retailer atau took pengecer 

f) Hadiah langsung untuk konsumen 

g) Biaya pembuatan kalender 

h) Biaya pembuatan brosur-brosur dan sampel produk, dsb. 

 

2.4 Pengendalian 

2.4.1 Pengertian Pengendalian  

Pengendalian merupakan kebijakan prosedur dan praktik yang diterapkan 

oleh manajemen untuk mengelola perusahaan dalam usahanya untuk mencapai 

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, mencakup koreksi atas kekurangan, 
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kelemahan,dan penyimpangan yang ada serta penyesuaian pemasaran agar selaras 

dengan tolok ukur yang digunakan. 

 

Menurut Usry and Hammer (1997;4) pengertian pengendalian sebagai 

berikut : 

“Control is management systematic effort to archive objective by 

comparing performance to plan and talking appropriate action to 

correct importance differences”. 

 

Pengertian diatas menjelaskan bahwa pengendalian merupakan kegiatan 

yang sistematis dan teratur untuk mencapai sasaran dengan membandingkan 

antara rencana kerja sebelumnya den pengambilan tindakan koreksi yang tepat 

atas penyimpangan tersebut. Selain itu, pengendalian merupakan salah satu proses 

untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja perusahaan dan memberikan saran 

tindakan perbaikan ketika diperlukan untuk memastikan efisiensi prestasi 

perusahaan biaya sasaran, tujuan, kebijakan dan standar perusahaan. 

 

2.4.2 Proses Pengendalian 

 Menurut Welsh et al (1998;16) mengemukakan bahwa proses 

pengendalian yang dirancang untuk mebantu mengawasi kegiatan secara periodic 

suatu usaha dan setiap pusat pertanggungjawabannya mempunyai tahap-tahap 

sebagai berikut : 

“1.  Compare actual performance for the period with the 
plannedgoals  
and standards. 

2. Prepared a performance report than show a actual result, 
planned result,   and any   differences between the two(i.e 
variations above or below planned result) 

3. Analyze the variation and related operations to determine 
the underlying causes of variations. 

4. Develop alternatife cources of actiaonb to correct any 
deficiencies and learn the successes. 

5. Make a choice from the set of alternatives and implement it. 
6. Follow up the appraise the effectiveness of tahe correction; 

follow with feed  forward for replaining”. 
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 Pengertian diatas menjelaskan bahwa pengendalian yang efektif 

memerlukan umpan maju (feedforward). Dengan kata lain, diasumsikan bahwa 

tujuan, rencana, dan standar yang telah dikembangkan dan dikomunikasika ke 

seluruh manajer yang bertangungjawab terhadap pencapaian kinerja yang telah 

direncanakan. Jadi , pengendalian tergantung pada penerapan konsep umpan balik 

(feedback). Yaitu konsep yang memerlukan pengukuran kinerja yang memicu 

dilakukannya tindakan koreksi yang dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan  semula. Ketika rencana-rencana yang dilaksanakan dalam 

bentuk kegiatan dan tindakan maka pengendalianpun harus mulai ditetapkan 

untuk mengukur kemajuan dari rencana. 

 

2.4.3 Pengertian anggaran 

Dengan semakin luas dan rumitnya masalah-masalah yang ada pada 

perusahaan, ruang lingkup dan luasnya tugas yang dipikul oleh controller akan 

semakin besar. Oleh karena itu, controller memerlukan alat Bantu yang dapat 

digunakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Salah satu alat Bantu dalam 

melaksanakan fungsi utama controller, yaitu perencanaan dan pengendalian 

melalui anggaran. 

 

 Menurut Munandar (2000:1) definisi anggaran ialah sebagai berikut: 

 “ Busines Budget atau Budget (anggaran) ialah suaaatu 
rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh 
kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) 
moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) trtentu 
yang datang”. 

 

 Menurut R.A Supriono (1997:340) pengertian anggaran adalah sebagai 

berikut : 

 “Anggaran ialah suatu rencana terinci yang dinyatakan secara 
formal dalam ukuran kuantitatif yang biasanya dalam satuan 
uang menunjukan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh 
dan didgunakan selama jangka waktu tertentu, umunnya satu 
tahun”. 
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Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa suatu anggaran mempunyai 

empat unsur yaitu : 

1. Rencana, yaitu suatu penelitian terlebih sahulu tentang kegiaatan atau 

aktivitsas yang akan dilakukan oleh perusahaan diwaktu yang akan datang 

dihasilkan melalui pertemuan secara resmi serta dinyatakan secara tertulis. 

2. Meliputi kegiatan yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan 

oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan,karena anggaran digunakan 

sebagai alat perencanaan terpadu, pedoman pelaksanaan kegiatan kegiatan 

perusahaan. 

3. Dinyatakan dalam satuan moneter, yaitu satuan yang dapat diterapkan 

pada berbagai kegiatan perusahaan yang beraneka ragam. Satuan moneter 

ini sangat diperlukan, mengingat bahwa masing-masing kegiatan 

perusahaan yang beraneka ragam tersebut sering mempunyai kesatuan unit 

yang berbeda pula. 

4. Jangka waktu tertentu yang akan datang yang menunjukkan bahwa 

anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa 

yang dimuat dalam anggaran adalah taksiran-taksiran (forecast) tentang 

yang akan terjadi serta yang dilakukan diwaktu yang akan datang. Hal ini 

berarti bahwa lamanya jangka waktu tersebut tergantung pada kebutuhan 

perusahaan dan kesepakatan yang ada dalam perusahaan. 

 

Setelah berbagai pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa anggaran 

merupakan suatu tindakan yang dinyatakan secara kuantitatif mengenai kegiatan 

yang akan dilaksanakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu di 

masa yang akan datang. 

 

2.4.4 Fungsi dan Syarat Penyusunan Anggaran 

Anggaran berfungsi sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menentukan 

kegiatan yang akan dilaksanakan, sasaran apa yang akan dituju, dan bagimana 

mengatur seluruh sumber daya yang tersedia, setra mengawasi sejauh mana apa 

yang dihaarapkan sudah tercapai. Secara garis besar, fungsi anggaran dalam 
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perusahaan seperti yang dikemukakan oleh Garison/Noreen yang dialih 

bahasakan oleh Totok Budisantoso (2000;343) adalah sebagai berikut : 

“1. Anggaran merupakan alat koordinasi bagi rncana 
manajemen  

melalui  organisasi. 
2. Anggaran memaksa para manajer untuk memikirkan dan              

merancanakan masa depan . 
3. Proses pengangaran merupakan alat alokasi sumber daya 

pada    berbagai   bagian dari organisasi agar dapat 
digunakan seefektif mungkin. 

4. Proses pengangaran merupakan adanya hambatan 
potensial sebelum terjadinya. 

5. Anggaran mengkoorsinasi aktivitas seluruh organisasi 
dengan cara   mengisentifikasikan rencana dari berbagai 
bagian . 

6. Anggaran menentuakan tujuan dan sasaran yang dapat 
berlaku sebagai  benchmark utnuk mengevaluasi kinerja 
pada waktu berikutnya”. 

 
 Didalam penyusunan suatu anggaran perusahaan, perlu diperhatiakan 

beberapa syarat , yaitu anggaran tersebut harus realistis, luwes, dan kontinyu. 

1. Realistis, artinya tidak terlalu optimis dan tidak pula terlalu pesimis. 

2. Luwes, artinya tidak terlalu kaku , mempunyai peluang untuk disesuaikan 

dengan keadaan yang muntkin berubah. 

3. Kontunyu, artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus, dan 

buakn merupakan suatu usaha yang insidentil. 

 

 Suatu perusahaan menyusun anggaran kerena perusahaan tersebut yakin 

bahwa dirinya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan system manajemen 

ilmiah, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif, mempunyai 

kemampuan untuk memberikan motivasi kepada anggotanya, dan mempunyai 

kemampuan untuk mendorong adanya pertisipasi. 

 

2.4.5 Pengendalian Biaya Promosi 

  Dalam suatu keegiatan perusahaan, biaya promosi yang diikeluarkan untuk 

memesarkan produk/jasa harus disesuaikan dengan hasil yang akan diperoleh 

perusahaan. Oleh karena itu, agar biaya promosi yang dikeluarkan efektif maka 
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perusahaan harus melakukan pengendalian biaya romosi.Pengendalian biaya 

promosi ini merupakan salah satu usaha perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. Bila terdapat perbedaan yang nilainya dinggap 

material, maka harus segera dilakukan tindakan penyesuaian. 

 

2.4.6 Hubungan Fungsi Controller dalam Biaya Promosi dengan  

Pengendalian Biaya Promosi 

 Pendapatan Perusahaan bersumber dari kegiatan promosi, sehingga dapat 

memberikan fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Melihat 

pentingnya pengendalian Biaya promosi,maka didalam melakukan pengendalian 

ini perlu diperhatikan langkah-langkah pengendalian biaya promosi  diantaranya 

yang dilakukan didalam perusahaan yaitu dengan: 

1. Menyusun Anggaran biaya pemasaran sebagai standar perbandingan. 

Dalam menyusun anggaran biaya promosi, biaya-biaya didistribusikan 

secara fungsional. Selain tiu juga,dalam menyusun anggaaran biaya 

promosi perlu diperhatikan besarnya anggaran penjualan yang diharapkan 

akan dicapai oleh perusahaan. 

2. Mengumpulkan dan mencatat biaya promosi yang sebenarnya terjadi. 

3. Membandingkan biaya promosi yang sebenarnya dengan anggaran biaya 

promosi yang telah ditetapkan. 

4. Menetapkan besarnya penyimpangan yang terjadi antara biaya promosi 

yang dianggarkan (dalam rupiah maupun persentase). 

5. Mencari dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

6. Melakukan tindakan perbaikan 

 

Di dalam mengendalikan perusahaan Controller harus memiliki fungsi yang 

berkualitas karena fungsi controller tidak akan berjalan dengan baik apabila 

pengendalian dalam biaya promosi tidak terkendali, fungsi Controller dilihat dari 

segi normatif antara lain : 
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1. Fungsi Perencanaan 

Dalam melakukan perencanaan, Controller membantu menetapkan suatu 

rencana strategi promosi yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan, 

menetapkan batas waktu untuk melakukan rencana tersebut, mempunyai tanggung 

jawab untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat didukung oleh semua 

jenjang manajemen, memberikan pertimbangan terhadap suatu pengeluaran untuk 

mengembangkan pasar. 

2. Fungsi Pengendalian 

Controller pada PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation            

( AUTO 2000 ) membantu dalam melakukan perbandingan antara anggaran 

(budget) dengan realisasinya (actual), untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan 

koreksi.  

3. Fungsi Pelaporan 

Dalam fungsi pelaporan, controller mepunyai tugas dan wewenang untuk 

mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi penyusunan laporan keuangan 

dan laporan manajerial lainnya untuk kepentingan intern dan ekstern. Controller 

juga membantu dihasilkannya laporan yang dapat dengan mudah dipahami oleh 

pemakaiannya dan dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan 

keputusan. 

4. Fungsi Akuntansi  

Controller pada PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation                 

( AUTO 2000 ) mengawasi pencatatan semua transaksi kegiatan promosi produk 

dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.  

5. Fungsi Tanggungjawab 

Tanggungjawab utama lainnya yang dilaksanakan oleh Controller pada 

PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation ( AUTO 2000 ) adalah 

memelihara hubungan baik dengan pihak lain, konsumen, pemegang saham 

(internal maupun eksternal) untuk mengetahui tingkat permintaan dari hasil 

kegiatan promosi yang telah dilakukan. 
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Dari perbandungan tersebut dapat diketahui penyimpangan yang terjadi 

dan diharapkan dapat diketahui sbab-sebab terjadinya penyimpangan sehingga 

dapat diambil tindakan koreksi yang tepat, sebelum kecenderungan penyimpangan 

itu berubah menjadi kerugian yang semakin besar.   


