
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam memasuki era globalisasi, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia

harus ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara lain. Indonesia memiliki

sumber daya dan kekayaan alam yang cukup banyak dan potensial guna

melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Berhasil atau tidaknya suatu

bangsa dalam melaksanakan pembangunan, dapat diukur dari tingkat

perekonomian bangsa yang bersangkutan. Dalam hal ini, peran sektor industri

sangat berpengaruh dalam menunjang lingkungan perekonomian yang stabil,

karena selain mereka memproduksi barang-barang yang menjadi kebutuhan

masyarakat, mereka juga menyediakan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat

memperoleh penghasilan dan mampu membeli hasil industri tersebut.

Salah satu jenis kegiatan perusahaan industri adalah penjualan atas produk

yang dihasilkan. Masalah penjualan merupakan masalah yang cukup penting dan

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kelangsungan hidup suatu

perusahaan. Agar penjualan dapat berjalan dengan baik, perlu adanya suatu

perencanaan penjualan. Dalam pemasaran atau penjualan adalah disipilin bisnis

strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran dan perubahan

values dari satu inisiator kepada stakeholder-nya. Menurut prinsip syariah,

kegiatan pemasaran harus dilandasi semangat beribadah kepada Tuhan Sang



Maha Pencipta, berusaha semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bersama,

bukan untuk kepentingan golongan apalagi kepentingan sendiri.

Saat ini semakin banyak masyarakat dunia yang sadar tentang kegiatan

bermuamalah secara Islam. Salah satu buktinya adalah pesatnya perkembangan

minat masyarakat dunia terhadap ekonomi Islam dalam dua dekade terakhir,

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia juga mengalami

hal yang sama. Hal ini dibuktikan dengan semakin bermunculan berbagai produk

syariah (Islam). Saat ini perkembangan yang menyolok adalah produk yang

bersentuhan dengan bidang lembaga keuangan. Namun pesatnya perkembangan

produk ekonomi Islam belum bisa diimbangi oleh pesatnya perkembangan dari

sisi keilmuan yang lebih luas. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, akan

terjadi ketimpangan perkembangan ekonomi Islam ke depan. Untuk itu

pengembangan ekonomi Islam dari sisi keilmuan menjadi hal mutlak, untuk

menjadi penyeimbang pesatnya perkembangan yang terjadi saat ini.

Pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan

perdagangan. Jika meneladani Rasulullah saat melakukan perdagangan, maka

beliau sangat mengedepankan adab dan etika dagang yang luar biasa. Etika dan

adab perdagangan inilah yang dapat disebut sebagai strategi dalam berdagang.

Faktor lainnya yang juga sangat penting adalah faktor pengendalian.

Pengendalian secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengusahakan

agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengendalian

merupakan suatu fungsi yang tidak dapat dikesampingkan dalam setiap kegiatan.

Evaluasi terhadap pengendalian suatu kegiatan sangat penting, dan seringkali



dijadikan pedoman untuk mengidentifikasi kelemahan. Standar merupakan salah

satu alat pengendalian biaya pemasaran yang dapat menunjukkan kelemahan-

kelemahan dalam pelaksanaan pengendalian biaya pemasaran dan sebagai tolak

ukur prestasi pelaksanaan yang telah dikembangkan oleh suatu perusahaan.

Pengendalian yang baik sangat diperlukan agar efektifitas pemasaran dapat

tercapai. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengerti tentang keadaan

perusahaan, cakap dan mempunyai pengetahuan yang luas yang disebut

Controller. Controller harus dapat mengembangkan suatu standar yang dapat

mengendalikan peningkatan pemasaran.

Pemasaran yang baik memerlukan pengendalian yang efektif. Kurangnya

pengelolaan dan pengendalian aktivitas pemasaran dapat merugikan perusahaan

seperti terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan, berkurangnya

pendapatan dan lain sebagainya. Mengingat pemasaran adalah faktor yang sangat

penting untuk diawasi maka diperlukan pengendalian manajemen yang baik. Pada

perusahaan-perusahaan besar manajemen tidak dapat mengawasi secara langsung

kegiatan-kegiatan perusahaan baik dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya

maupun kegiatan-kegiatan lainnya seperti pengawasan keuangan perusahaan dan

lain sebagainya. Mengingat pengawasan yang utama adalah berhubungan dengan

akunting, penafsiran terhadap hasil analisa, pengauditan, urutan perpajakan,

peramalan dan ekonomi, untuk itu perusahaan harus mempunyai petugas yang

memiliki keahlian teknis seorang akuntan, serta harus mengerti tentang

keberadaan perusahaan, cakap, mempunyai pandangan yang luas yang disebut

controller. Controller dapat membantu pimpinan dalam menganalisis data dan



catatan yang berkaitan dengan penilaian untuk tujuan perencanaan dan

pengendalian perusahaan. Dalam hal ini controller harus mempunyai kesanggupan

untuk melihat kedepan dan memberi penilaian terhadap masa yang akan datang.

Dalam akuntansi controller merupakan informasi serta dapat

mengkomunikasikannya dengan baik sehingga pihak manajemen dapat

mengambil keputusan dengan tepat untuk menjalankan operasinya dan apabila

diketahui terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam perusahaan dapat segera

diambil suatu tindakan agar perusahaan tidak terlalu banyak mengalami kerugian.

Aktivitas pemasaran merupakan aktivitas penting dalam perusahaan, maka

pengendalian terhadap aktivitas penjualan merupakan suatu hal yang tidak dapat

diabaikan, disinilah seorang controller diharapkan perannya didalam membantu

pihak manajemen untuk melakukan pengendalian terhadap aktivitas tersebut

sehingga diharapkan kegiatan penjualan dapat dilakukan secara efektif.

Seiring dengan berkembangnya industri dan perdagangan, maka

persaingan juga semakin ketat. Kondisi pasar dan selera konsumen yang sering

berubah membuat perusahaan dituntut dapat senantiasa memenuhi keinginan para

konsumen. Agar dapat memenangkan persaingan, perusahaan harus selalu

berorientasi pada keinginan konsumen dan kepuasan pelanggan, karena kepuasan

pelanggan merupakan faktor utama dan penentu bagi kelangsungan hidup

perusahaan di masa yang akan datang.

Persaingan yang timbul tersebut menyebabkan perusahaan tidak hanya

harus mampu menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang

bersaing saja, tetapi juga harus melaksanakan kegiatan pemasaran. Perusahaan



harus senantiasa mengembangkan strategi pemasaran produknya yang disesuaikan

dengan situasi dan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Strategi yang baik bagi

suatu perusahaan belum tentu baik untuk perusahaan lain, karena adanya

perbedaan kedudukan perusahaan dalam sasaran, peluang, dan sumber daya yang

dimiliki.

Strategi pemasaran yang dilakukan tiap-tiap perusahaan akan memakan

sejumlah biaya, baik itu dalam bentuk iklan, distribusi produk, pelayanan

pelanggan, penelitian pasar, dan sebagainya. Biaya yang dikeluarkan untuk

memasarkan barang dan jasa ini dapat semakin meningkat, penyebabnya antara

lain karena makin kerasnya persaingan, adanya perluasan wilayah perusahaan

yang baru, dan pengembangan produk lama yang telah ada. Agar dapat

memenangkan persaingan maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran

ini perlu dikendalikan dan disesuaikan dengan keadaan ekonomi yang sedang

terjadi saat ini. Biaya pemasaran ini harus dikendalikan oleh pihak yang

berwenang dan harus diawasi oleh seorang yang benar-benar kompeten dan

independen sehingga akan memungkinkan tercapainya efektivitas penjualan.

Beban pemasaran PT. Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru selama tiga tahun dari

tahun 2008 sampai dengan 2010 adalah sebagai :



Tabel I.1
Beban Pemasaran dan Pendapatan Usaha PT. Telkom Kandatel Ridar

Pekanbaru Tahun 2008-2010
(Dalam Jutaan Rupiah)

Beban Pemasaran 2008 2009 2010

Iklan 39.415 56.858 52.242

Edukasi Pelanggan 12.873 12.621 13.248

Lain-lain 1.321 1.724 2.976

Jumlah Beban 53.609 71.203 68.467

Jumlah Pendapatan 501.212 639.088 557.473

Persentase 10.70% 11.14% 12.28%

Sumber : PT. Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru 2011

Beban pemasaran meningkat dari tahun 2008 yaitu sebesar Rp.

53.609.000.000 menjadi Rp. 71.203.000.000 pada tahun 2009 dan menurun pada

tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 68.467.000.000. Sedangkan pendapatan seiring

dengan beban meningkat pada tahun 2009 dan menurun pada tahun 2010.

Penurunan pada tahun 2010 terutama disebabkan penurunan beban iklan.

Perusahaan perlu menetapkan target penjualan yang akan dicapai untuk

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

penting untuk kegiatan perencanaan keuangan manajer pemasaran, juga

merupakan pedoman dalam menetapkan target penjualan, perlu diperhatikan

beberapa faktor pengendalian yang mempengaruhi seperti Personal Qualities,

Technical Competence, Communication Skill, dan Interpersonal Skill (Robins,

2000)

Pada berbagai perusahaan, jabatan Controller diberikan dengan fungsi

yang bervariasi menurut perusahaan tersebut. Jabatan Controller merupakan top



manajemen, yang bertanggung jawab dalam mengawasi pengendalian beban

pemasaran.

Tugas Controller meliputi pengendalian berbagai kegiatan perusahaan

salah satunya pengendalian beban pemasaran. Meskipun diberi sebutan

Controller. Dimana pengendalian yang dilakukan Controller berupa penyajian

laporan, analisis, rekomendasi dan nasihat kepada mereka dalam mencapai tujuan

perusahaan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa Controller adalah pejabat

yang menyediakan alat bantu bagi para pimpinan perusahan untuk mengendalikan

perusahaan, dalam hal ini adalah pengendalian beban pemasaran.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa controller mempunyai pengaruh atau

sangat berperan dalam perusahaan khususnya dalam bidang beban pemasaran.

Oleh karenanya controller sangat diperlukan perusahaan untuk mengendalikan

beban pemasaran.

Personal Qualities yang dimiliki seorang controller yang profesional

hendaknya dapat menekan beban pemasaran. Seorang yang memiliki kualitas

pribadi yang tinggi akan berbeda dengan yang rendah mutu pribadinya. Hal ini

terlihat pada saat menghadapi masalah. Seseorang yang mempunyai kualitas

pribadi yang tinggi akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya

dengan mudah, santai, tuntas, dan memakai cara-cara yang elegan. Sebaliknya

seseorang yang rendah kualitas pribadinya jika menghadapi suatu masalah akan

kesulitan menyelesaikan masalahnya, kalaupun diselesaikan selalu dengan cara-

cara yang tidak mulus dan sering sekali malah menimbukan masalah baru, serta

penyelesaiannya tidak jarang melibatkan kadar emosional yang tinggi.



Technical Competence merupakan suatu kemampuan, pengetahuan,

keterampilan yang dimiliki oleh seorang Controller yang terkait dengan bidang

tugas pekerjaannya. Kompetensi teknis seorang manajer dapat meminimalisir

beban pemasaran dan sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada dengan

jabatan yang dipegangnya.

Kemampuan untuk berbagi ide dan pikiran, fakta dan angka, dan

mengekspresikan diri di dunia bisnis benar-benar dapat meningkatkan karier, dan

menutup pintu di berbagai jenis bisnis. Hal ini penting untuk mengetahui dan

memahami fakta yang sangat penting dalam rangka untuk benar-benar memahami

pentingnya keseluruhan dari keterampilan tertentu. Communication Skill seorang

controller dapat mempengaruhi beban pemasaran agar beban pemasaran tidak

meningkat setiap tahunnya.

Interpersonal Skill seperti kerja sama tim, dapat diandalkan dan menjadi

kepribadian yang juga dikenal sebagai keterampilan lembut. Karyawan dengan

kuat keterampilan lembut sering dipandang sebagai berharga dan sangat dicari

oleh sebagian besar pengusaha. Ketika keterampilan semacam itu cukup

disampaikan, itu dapat mengakibatkan Anda mendapatkan dipekerjakan untuk

pekerjaan atas orang lain. Begitu juga dengan seorang controller hendaknya dapat

bisa berpengaruh secara positif beban pemasaran.

Dalam lingkungan operasi perusahaan yang luas dan selalu mengalami

perubahan, Controller dapat memberikan informasi dan mengarahkan pimpinan

dalam mengambil keputusan. Sekarang ini, Controller tidak hanya membatasi

peranannya dalam fungsi pencatatan, tetapi harus mampu membuat laporan,

menganalisis dan menginterpretasikan, laporan yang diberikannya serta



memberikan saran-saran dan informasi lainnya kepada pimpinan perusahaan

dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, Controller harus memahami ide

pimpinan dan menterjemahkan dalam data. Controller juga harus berorientasi

pada pandangan manajemen yang mengarah pada operasi-operasi perusahaan

yang paling menguntungkan.

Penelitian yang dilakukan Fajar (2001) yang berjudul peranan controller

dalam pengendalian biaya pemasaran guna menunjang efektivitas  penjualan Studi

Kasus Pada Kantor Pusat PT TELKOM di Bandung, menghasilkan bahwa

controller yang terdiri dari Personal Qualities, Technical Competence,

Communication Skill, dan Interpersonal Skill berperan penting dalam

pengendalian biaya pemasaran sehingga dapat meningkatkan volume penjualan.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kembali “Peranan

Controller dalam Pengendalian Beban Pemasaran (Studi Empiris pada PT.

Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasi masalah yang akan

diteliti adalah:

1. Apakah Personal Qualities berperan secara signifikan dalam pengendalian

beban pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan?

2. Apakah Technical Competence berperan secara signifikan dalam

pengendalian beban pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru

dalam meningkatkan penjualan/pendapatan?



3. Apakah Communication Skill berperan secara signifikan dalam beban

pengendalian pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan?

4. Apakah Interpersonal Skill berperan secara signifikan dalam pengendalian

beban pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan?

5. Apakah Controller yang terdiri dari Personal Qualities, Technical

Competence, Communication Skill, dan Interpersonal Skill berperan secara

signifikan dalam pengendalian beban pemasaran pada PT Telkom Kandatel

Ridar Pekanbaru dalam meningkatkan penjualan/pendapatan?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari

penelitian ini adalah, untuk mengetahui peranan controller dalam pengendalian

beban pemasaran pada PT. Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain :

1. Bagi Penulis, penelitian ini berguna menambah pengetahuan dan wawasan

yang luas mengenai peranan Controller, khususnya peranan Controller

dalam pengendalian beban pemasaran suatu perusahaan.



2. Bagi perusahaan, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat

digunakan dalam kegiatan perusahaan.

3. Bagi dunia ilmu pengetahuan, dapat semakin menambah perbendaharaan

ilmu pengetahuan.

4. Bagi adik-adik mahasiswa, dapat menjadi bahan referensi untuk menyusun

skripsi.

5. Bagi masyarakat umum, dapat menjadi bahan bacaan yang menarik

E.   Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan

penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Menjelaskan tentang landasan teori yang mendasari penelitian ini yang

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada akhir BAB ini juga

diuraikan  hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, metode penelitian, identifikasi variabel dan

pengukurannya, tehnik pengujian data dan hipotesis.



BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

BAB ini menguraikan tentang:  sejarah berdirinya PT. Telkom

Kandatel Ridar Pekanbaru, fungsi dan tugas, struktur organisasi dan

aktifitasnya.

BAB V ANALISIS HASIL PENELITIAN

Mmenguraikan tentang hasil penelitian dan interprestasi data yang

mencakup analisis hasil pengumpulan data, hasil yang diperoleh dari

hasil analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil

penelitian.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan kesimpulan hasil dan saran. BAB ini juga membahas

keterbatasan atau kelemahan peneliyian dan ditindak lanjuti pada

penelitian berikutnya.


