
BAB II

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

A. Konsep Peranan

Salah satu alat utama bagi pimpinan perusahaan agar usahanya produktif

adalah akuntansi yang modern. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan

memerlukan alat bantu yang mempunyai peranan dalam mengarahkan,

mengendalikan dan melindungi aktivitas perusahaan.

Peranan berasal dari kata peran yang mempunyai arti seperangkat tingkat

yang diperankan oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan

peranan adalah tugas utama yang harus dilaksanakan (Pusat Pembinaan

Pengembangan Bahasa, 1984;64)

Peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau

lembaga dalam suatu peristiwa (Balai Pustaka, 1991:75). Peranan adalah suatau

yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya

sesuatu hal atau peristiwa (Poerwadarmita, 1984:735)

Konsep tentang peranan yang dikemukakan oleh Komaruddin (2004,768)

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”



B. Controller

Istilah “Controller” berasal dari kata “Comptroller” (bahasa Perancis).

“Compte” berarti “Account” dalam bahasa Inggris. Jadi, pada awalnya Controller

hanya dianggap sebagai Kepala Bagian Akuntansi yang mengawasi dan

menyelenggarakan catatan-catatan keuangan formal perusahaan. Controller hanya

dianggap sebagai eksekutif yang melibatkan diri dengan akuntansi dan statistik

saja. Akan tetapi, dengan bertambah besar dan rumitnya organisasi industri maka

makin luas pula tugas Controller.

Dewasa ini, Controller tidak lagi membatasi peranannya hanya dalam

fungsi pencatatan dalam akuntansi kegiatan perusahaan, namun juga memperluas

fungsi akuntansi kepada aplikasi manajemennya sehingga mencakup seluruh

aspek kegiatan perusahaan. Untuk pemenuhan fungsi Controller maka diperlukan

kemampuan untuk menerapkan data finansial terhadap kegiatan perusahaan di

masa mendatang. Hal ini merupakan suatu konsep yang memandang ke depan,

yaitu suatu cara pendekatan analisis yang terarah menuju keseimbangan bagi

sistem pengendalian manajemen.

Sebutan Controller yang paling umum dan representatif ditujukan untuk

Kepala Bagian Akuntansi. Tidak jarang tugas-tugas Controller dipikul oleh

seorang yang disebut Kepala Akuntan, Manajer Kantor, Bendaharawan, Sekertaris

atau yang lainnya.

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.

Banyak orang berpandangan salah mengenai definisi Controller.

Secara umum dapat dikatakan bahwa Controller merupakan pejabat tertinggi

di bagian fungsi akuntansi dan tidak melekat pada jabatannya tetapi melekat

pada fungsinya.

Controller adalah manager yang bertugas atau “in charge” pada

Departemen Akuntansi. Mereka adalah anggota staf tim manajemen puncak

yang aktif berpartisipasi 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.

Untuk memperjelas pengertian Controller, di bawah ini peneliti

memberikan beberapa definisi Controller. Pengertian Controller secara luas

menurut Goodman dan Reece (2001,16) adalah sebagai berikut :

“The Controller is the financial executive of a large or medium sized
corporation who combines the responsibilities for accounting,
auditing, budgeting, profit planning, performance reporting, tax
control, and other corporation activities”.



Pengertian Controller yang lebih terperinci dikemukakan oleh

Hammer, dkk. (2004,7) sebagai berikut :

“The Controller is the executive manager responsible for the
accounting function. The Controller coordinates management’s
participation in planning and controlling the attainment of objectives,
in determining the effectiveness of policies, and in creating
organizational structure and processes. The Controller is also
responsible for observing the methods of planning and control
throughout the enterprise and for proposing improvements in the
team”.

Pengertian Controller menurut Matz dan Usry yang dialihbahasakan

oleh Sirasit dan Wibowo (2000,8) adalah sebagai berikut:

“Controller adalah manajer eksekutif yang bertaanggung jawab atas
fungsi Akuntansi perusahaan. Controller mengkoordinasikan
keikutsertaan manajemen dalam fase perencanaan dan pengendalian
untuk mencapai sasaran perusahaan, dalam menentukan keefektivan
pelaksanaan kebijakan, dan dalam menyusun struktur dan prosedur
organisasional. Dia juga bertanggung jawab untuk mengamati metode
perencanaan dan pengendalian yang digunakan di seluruh bagian
perusahaan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan dalam perencanaan
dan pengendalian.

Definisi Controller menurut Horngren dkk. (2001,17) adalah

sebagai berikut:

“Controllers have no line authority except over the accounting
department. Yet, by reporting and interpretating relevant data,
Controller do exert a force or influence that leads management
toward logical decisions that are consistent with the organization’s
objectives”.

Mengenai struktur organisasi Controller, Cushing dan Romney

(2005,46), menyatakan sebgai berikut:

“The Chief Accounting Executive, commonly referred to as the
Controller, a top-level executive in most business organization,
ranked on the same level with or one level below – the executive



vice president. As such, the Controller is a participant in top level
decision making affecting the entire organization.”

Demikian pula pendapat Wilson dan Campbell yang

dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003,10) yang mendukung

uraian di atas, sebagai berikut: “Memang benar bahwa Controller harus

melakukan kegiatan Akuntansi, tetapi dia tidak harus membatasi

peranannya hanya dalam fungsi pencatatan. Lebih layak agar dia

memperluas fungsi Akuntansi kepada aplikasi manajemennya”.

Adapun pengertian Controller menurut R.A. Supriyono dalam

bukunya Sistem Pengendalian Manajemen, adalah: “Controller adalah

orang yang bertanggung-jawab untuk mendesain dan mengoperasikan

sistem pengendalian manajemen”. (R.A. Supriyono, 2000;206)

Adapun Pengertian Controller menurut Willson dan Campbell

dalam buku Controllership Tugas Akuntan Manajemen yang telah

dialihbahasakan oleh Tjintjin F. Tjendera adalah:

“The term ‘controller’ is more descriptive of the expanded
responsibilities of function. Controller is the title used to signify the
position of the chief accounting officer responsibilities of financial
statistics and control”.. (1997, 11)

Dari uraian tersebut tampak bahwa tugas Controller meliputi juga

perencanaan, pelaporan, serta pengendalian berbagai kegiatan perusahaan.

Meskipun diberi sebutan Controller, Kepala Bagian Akuntansi tidak

melakukan pengendalian secara langsung di dalam perusahaan karena

fungsi ini tetap dipikul oleh para pimpinan yang bertanggungjawab atas

operasi yang dipimpinnya. Controller hanya melakukan pengendalian



tidak langsung berupa penyajian laporan, analisis, rekomendasi dan nasihat

kepada mereka dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain,

Controller hanya melakukan pengendalian langsung di departemennya

sendiri.

2. Fungsi Controller

Dari pengertian Controller di atas, jelas terlihat bahwa Controller

memegang bermacam-macam fungsi dalam perusahaan. Fungsi Controller

terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Bahkan sampai saat ini

perkembangan itu masih terus berlanjut sehingga terdapat banyak definisi

yang luas mengenai fungsi Controller. Fungsi perencanaan dan pengendalian

merupakan fungsi utama Controller yang dijelaskan oleh Horngren (2001,13)

sebagai berikut :

“The Controller is a key executive who aids managerial planning and
control throughout the company’s subdivisions.”

Fungsi-fungsi dasar “Controllership” menurut Wilson dan Campbell

yang dialihbahasakan oleh Tjintjin Fenix Tjendera (2003,12) adalah sebagai

berikut :

1. Fungsi Perencanaan

2. Fungsi Pengendalian

3. Fungsi Pelaporan

4. Fungsi Akuntansi

5. Tanggung Jawab lainnya

Fungsi-fungsi dasar tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:



a. Fungsi Perencanaan

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang

terintegrasi sejalan dengan sasaran dan tujuan perusahaan, baik jangka

pendek maupun jangka panjang, menganalisis, merevisi, (bila perlu),

mengkomunikasikan kepada semua tingkat manajemen, serta

menggunakan sistem-sistem dan prosedur yang cocok

b. Fungsi Pengendalian

Mengembangkan dan 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 atau

standar

c. Fungsi Pelaporan

Fungsi pelaporan berhubungan erat dengan fungsi perencanaan dan

fungsi pengendalian Dalam fungsi pelaporan, Controller menyusun,

menganalisis, dan menginterpretasikan hasil-hasil keuangan untuk

digunakan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan,

mengevaluasi data dalam hubungannya dengan tujuan satuan

organisasinya, menyiapkan, dan menyampaikan, berkas-berkas laporan

ekstern yang diperluan untuk memenuhi permintaan instansi pemerintah,

para pemegang saham, institusi keuangan, para pelanggan, dan

masyarakat umum.



d. Fungsi Akuntansi

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 yang memadai.

e. Tanggung Jawab lainnya

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi, misalnya, fungsi

perpajakan, termasuk saling berhadapan, dengan instansi pajak;

memelihara hubungan yang sesuai, dengan auditor intern dan auditor

ekstern; mengadakan dan menata program-program asuransi;

mengembangkan program penyiapan catatan; membentuk program

mengenai hubungan dengan para investor dan dengan masyarakat umum;

serta mengarahkan fungsi-fungsi lain yang telah dilimpahkan.

3.  Tugas dan Tanggung Jawab Controller

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.

Pada sisi lain, Controller juga melakukan pengendalian. Dua jenis

pengendalian yang dilakukan Controller, yaitu pengendalian operasi dan

pengendalian akuntansi. Pengendalian operasi merupakan pengendalian atau

pengawasan langsung terhadap departemen yang dibawahinya. Dalam hal ini

Controller hanya mempunyai kewenangan di departemennya sendiri.

Pengendalian akuntansi merupakan pengendalian atau pengawasan

tidak langsung melalui mekanisme laporan. Dalam pengendalian akuntansi

ini, Controller mempunyai kewenangan di seluruh departemen tetapi

Controller hanya dapat memberikan saran-saran atau masukan-masukan bagi

manajemen untuk pengambilan keputusan yang terbaik.

Menurut Wilson dan Campbell (2003,19-20), Controller sebagai

fungsi staf mempunyai ciri-ciri tugas sebagai berikut:

a. Controller Mengembangkan suatu organisasi dan system perkiraan,

kebijaksanaan, catatan, dan prosedur yang akan menyediakan data

yang dapat dianalisis dan diinterpretasikan oleh para pimpinan

fungsional lain dalam pengambilan keputusan untuk mencapai

sasaran dan tujuan perusahan.

b. Controller harus sanggup memahami dan menjalin hubungan

dengan pimpinan fungsional lainnya serta memahami masalah-



masalah mereka, agar Controller dapat secara efektif membantu

untuk memecahkan masalah.

c. Controller harus dapat mengkomunikasikan fakta-fakta, informasi,

dan data sedemikian rupa sehingga dapat dimengerti oleh mereka

yang membutuhkannya.

d. Controller harus mampu menterjemahkan fakta-fakta dan data

statistik ke dalam bentuk trends dan hubungan-hubungannya, baik

intuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

e. Controller harus cermat dalam temuan dan pelaporannya, juga

harus memiliki pandangan ke depan dan mampu memberi penilaian

terhadap masa yang akan datang.

f. Controller harus dapat mengembangkan dan menyediakan

informasi secepatnya agar informasi dapat disediakan tepat waktu.

g. Controller harus dapat mengadakan tindak lanjut (follow-up)

terhadap penelitian dan interpretasinya. Controller tidak dapat

memaksakan tindakan pimpinan, tetapi dapat memperolehnya

dengan menyampaikan hal-hal yang penting pada pimpinan sampai

diambil tindaakan yang memuaskan.

h. Controller harus dapat menyediakan informasi yang cermat dan

segera, disertai suatu sikap ingin membantu. Adalah penting bahwa

Controller harus dapat menerima peranan ini, yang akan

memungkinkannya secara penuh menggunakan potensi diri dan

melaksanakan tanggung jawabnya.



i. Controller harus jujur dan tidak memihak. Controller perlu

melaporkan semua fakta yang relevan.

j. Controller harus sanggup memasarkan atau menjual ide

kemampuan analitis dan fungsi totalnya. Controller harus

mempergunakan imajinasi dan keahlian untuk menjamin agar

produknya dapat diterima dan dipergunakan.

k. Controller perlu menyadari keterbatasannya dalam memberikan

kontribusi karena kesuksesan perusahaan dapat bergantung pada

kebijaksanaan investasi, kemampuan teknis, dan hal-hal lain yang

mana Controller hanya dapat memberikan sedikit kontribusi.

Menurut Wilson dan Campbell (2003,17), luasnya kewenangan dan

tanggung jawab Controller dapat ditetapkan menurut salah satu dari ketiga

cara berikut :

a. Sesuai dengan ketentuan dalam anggaran rumah tangga;

b. Menurut resolusi dari komisaris eksekutif, atau ;

c. Menurut perintah umum dari presiden direktur.

4. Kualifikasi Controller

Sebagai seorang pimpinan eksekutif yang memegang peranan penting

dalam perusahaan, maka Controller harus memenuhi kualifikasi tertentu agar

dapat bekerja dengan efektif. Menurut pendapat Wilson dan Campbell yang

dialihbahasakan oleh Tjendera (2003,21) dalam buku “Controllership” –

Tugas Akuntan Manajemen, seorang Controller yang efektif harus memiliki

kualifikasi sebagai berikut :



a. “Dasar Teknis yang sangat baik dalam akuntansi dan akuntansi biaya,
disertai suatu pengertian dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai
prinsip-prinsip akuntansi.

b. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, pengorganisasian,
dan pengendalian

c. Pemahaman umum mengenai jenis industri perusahaan dan
pemahaman terhadap kekuatan sosial, ekonomi dan politik, yang
terlibat.

d. Pemahaman yang mendalam mengenai perusahaan, termasuk
teknologi, produk, kebijaksanaan, tujuan, sejarah, organisasi dan
lingkungannya.

e. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan seluruh tingkat manajemen
dan suatu pemahaman dasar terhadap masalah fungsional lainnya yang
berhubungan dengan teknik, produksi, pembelian, dan pemasaran”.

f. Kemampuan untuk menyatakan ide dengan jelas, secara tertulis
ataupun dalam penyajian yang informatif.

g. Kemampuan menggerakkan orang lain untuk mencapai tindakan dan
hasil yang positif.

Jadi selain diharapkan memiliki kemampuan teknis dalam bidang

akuntansi, seorang Controller harus juga memiliki integritas dan kemampuan

untuk berkomunikasi serta menyatakan ide dengan jelas agar fakta-fakta yang

disajikannya dapat dimengerti dan berguna dalam pengambilan keputusan.

5. Faktor Pengendalian Controller

Robins (2000:19) mengatakan bahwa dalam menetapkan target

penjualan, perlu diperhatikan beberapa faktor pengendalian yang

mempengaruhi seperti Personal Qualities, Technical Competence,

Communication Skill, dan Interpersonal Skill.

a. Personal Qualities

Seringkali seorang pengamat atau krikitus sangat canggih dan tepat

ketika diminta memberikan komentar-komentar. Akan tetapi, ketika

pengamat atau kritikus itu mendapat kesempatan untuk menjadi pelaku di

bidang yang biasa dia kritisi, ternyata hasilnya berbeda dengan ketika dia



diminta komentarnya. Ketika menjadi seorang pelaku ternyata pengamat

itu menjadi bodoh dan serba canggung. Hal itu terjadi dalam berbagai

bidang baik ekonomi, politik, seni, maupun agama dan spiritual.

Dalam agama sering kita menonton tokoh-tokoh agama saling

gontok-gontokan, saling memfitnah, saling menjatuhkan, saling

menghujat, sangat jauh antara praktek dengan ajaran-ajaran yang

diyakininya. Mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan karena para

pemuka agama itu sebagai pengkhotbah teoritis, biasanya yang dilihat

hanya permukaan dari suatu masalah atau dari salah satu sudut pandang

saja. Padahal tidak ada masalah di dunia ini yang terjadi karena satu aspek

saja, semua masalah yang timbul pasti merupakan akumulasi dari suatu

proses. Di samping itu posisi sebagai pemain sangat berbeda dengan

pengamat, oleh karena itu begitu kita terjun sebagai pemain, maka kita

akan menemukan keterbatasan-keterbatasan yang seringkali tidak dapat

diungkap keluar.

Dan yang paling penting adalah sebagai pengamat tidak terlibat

secara emosi dengan masalah yang dihadapi, ataupun dengan orang-orang

yang terlibat di dalamnya. Berbeda dengan seorang pengamat, maka

seorang pemain langsung terlibat secara emosi di dalam pusaran masalah

sehingga mau tidak mau perasaan ikut terlibat. Perasaan-perasaan itu ada

yang positif ataupun negatif. Perasaan yang positif, misalnya: welas asih,

ketulusan, kepekaan, optimisme, praduga baik. Akan tetapi bisa juga

perasaan negatif, misalnya: iri hati, serakah, kebencian, egoisme.



Sebagai pemain otomatis sangat rentan untuk terlibat dalam

kepentingan-kepentingan, apabila kepentingan ini menjadi semakin kental

dan sudah meleceng dari tujuan awal maka hal tersebut selalu menjadi

pokok pangkal timbulnya masalah-masalah.

Agar bisa membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan bodoh

ketika sebagai pelaku, maka harus selalu berusaha meningkatkan 'kualitas

pribadi' masing-masing. Kualitas pribadi itu harus selalu diasah,

dipertajam, dan ditingkatkan mutunya.

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.

Agar dapat meningkatkan kualitas pribadi, maka ada tiga hal yang

harus senantiasa ditingkatkan, yaitu:

1) Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan, kecerdasan,

kecerdikan, dan akal sehat, serta tidak lupa selalu berusaha

mengembangkan daya analisis yang akurat.



2) Selalu berusaha menjaga dan meningkatkan kedewasaan emosi dan

selalu mampu untuk bersikap bijaksana.

3) Selalu berusaha meningkatkan moral, dan mental yang lebih baik.

Guna meningkatkan tiga hal tersebut, maka harus banyak membaca

buku-buku yang bermanfaat, berdiskusi dengan menggunakan nalar dan

akal sehat, dan setiap saat selalu berusaha menambah pengetahuan yang

dimiliki (lisa, http://indonesia.siutao.com).

b. Technical Competence

Persaingan usaha yang semakin ketat mengharuskan perusahaan

untuk selalu memperbaiki diri untuk beroperasi secara lebih efisien, lebih

inovatif dan lebih produktif. Untuk itu, faktor penggerak perusahaan, yaitu

sumber daya manusianya, harus ditingkatkan kualitas dan kompetensinya

dalam bidangnya masing-masing, baik di bidang manajemen, teknis dan

operasional.

SDM yang terlatih akan mampu berkarya secara lebih optimal,

memiliki ide-ide kreatif bagi pengembangan perusahaan, dan teliti dalam

melihat risiko dan mampu membuat langkah-langkah mitigasi risiko.

Semua hal ini akan menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik.

Menurut Spencer dalam wahyudi (2005:45), kompetensi sebagai

karakter mendasar dari seseorang yang menyebabkan sanggup

menunjukan kinerja yang efektif atau superior di dalam suatu pekerjaan.

Karakter mendasar yang memberikan kontribusi terhadap kinerja menonjol



dalam suatu pekerjaan. Menurut Spencer, kompetensi memiliki cakupan

komponen mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang yang meliputi :

1) Keterampilan, yaitu : keterampilan teknis untuk melakukan

suatu pekerjaan dengan baik.

2) Pengetahuan, yaitu : pengetahuan yang dapat dimanfaatkan

untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan.

3) Peran sosial, yaitu : bagaimana seseorang melihat dirinya dalam

interaksinya dengan orang lain dalam pelaksanaan tugas

pekerjaan (outer self).

4) Citra diri, yaitu : pandangan seseorang terhadap identitas dan

pekerjaannya sendiri (inner-self).

5) Sifat, yaitu : sifat-sifat yang menentukan cara seseorang

bertindak atau bertingkah laku seperti : percaya diri.

6) Motif, yaitu : kebutuhan-kebutuhan dasar seseorang yang

mengarah cara berpikir dan bersikap.

c. Communication Skill

Keterampilan komunikasi adalah keterampilan utama yang harus

dimiliki untuk mampu membina hubungan yang sehat dimana saja, di

lingkungan sosial, sekolah, usaha dan perkantoran, di kebun atau dimana

saja. Sebagian besar (kalau tidak semuanya) masalah yang timbul dalam

kehidupan sosial adalah masalah komunikasi. Jika keterampilan

komunikasi dimiliki maka akan sangat besar membantu meminimalisasi

potensi konflik sekaligus membuka peluang sukses. Ingat, salah satu pintu



rezeki adalah dari silaturahim (public relations) dan itu hanya dapat

dicapai jika kita terampil dalam mengomunikasi sesuatu.

Sebenarnya komunikasi tidak hanya berarti hubungan verbal,

melainkan lebih dari itu. Komunikasi sesungguhnya terbagi menjadi

Komunikasi Visual 66 %, artinya contoh perilaku dalam interaksi lebih

dominan mempercepat terjadinya saling pengertian terhadap karakter

lawan bicara. Selain itu, Komunikasi Vokal 25 %, yaitu kemampuan

mengartikulasikan pikiran dan perasaan. Terkadang kesalahan dalam

mengartikulasikan keinginan akan berdampak fatal terhadap komunikasi.

Terakhir adalah Komunikasi Verbal 7 %,, yaitu keterampilan dalam

memilih jenis kata dan menata jenis kalimat. Hal ini dipengaruhi oleh

budaya dan kebiasaan masyarakat. Jika tidak dicermati akan

membahayakan komunikasi.

Keterampilan komunikasi yang diperlukan lainnya adalah sikap

Komunikasi Asertif, bukan submasif atau agresif. Asertif adalah sikap

proaktif dan sinergis. Menilai diri sendiri sama pentingnya dengan menilai

orang lain sehingga memacu orang lain untuk mengembangkan sikap

saling menghargai. Sikap submasif adalah sikap inferior dan introvert.

Merasa lebih rendah dari orang lain sehingga cenderung mengalah dan

lambat dalam merespon atau mengambil tanggung jawab. Sementara sikap

agresif adalah sikap sebaliknya, yaitu sikap selalu mau menang sendiri,

menuntut untuk diperhatikan, dan selalu merasa diri sendiri yang layak

untuk didengarkan dan diikuti.



Dalam mengembangkan komunikasi, sukses dalam pekerjaan,

pendidikan, usaha dan dalam hubungan sosial sangat tergantung pada

bagaimana kita mengelola konflik yang bisa muncul sebagai akibat

langsung dari buruknya komunikasi. Maka termasuk keterampilan

komunikasi adalah kemampuan mengelola konflik dengan negosiasi.

Negosiasi adalah kemampuan membangun kesepakatan dan saling percaya

dengan menempatkan semua pihak pada kedudukan sederajat. Konflik bisa

saja terjadi bukan karena kita tapi karena pengaruh dari orang lain yang

mempersepsi buruk pemikiran dan tindakan kita. Kemampuan

mengomunikasinnya kepada orang lain dapat meminimalisir konflik

tersebut, bahkan bisa dirubah atau berubah menjadi simpatik.

Terakhir, komunikasi sukses dapat dicapai jika kita

mengedepankan nilai-nilai persaudaraan. Kinerja yang dibangun diatas

nilai-nilai persaudaraan akan lebih produktif dibanding kinerja yang hanya

berorientasi terhadap hubungan kerja formal semata. Karena itu,

Persaudaraan adalah hal mendasar dalam suatu organisasi yang sehat.

Disinilah pentingnya membangun kesamaan visi dan misi kehidupan.

Persaudaraan lahir dari tiga proses interaksi yang bertingkat, yaitu :

Mengenal, artinya dengan jelas mengetahui identitas partner atau rekan

sekerja. Memahami, artinya mengetahui dengan baik kespesifikan karakter

partner atau rekan sekerja, baik tentang sikap, perasaan, perasaan,

kesenangan, kecenderungan dan lainnya. Bekerjasama, lahir dari interaksi

sebelumnya sehingga beriringan dengan nilai-nilai ketulusan dan



kesungguhan, bukan sekedar saling memanfaatkan atau mengejar tuntutan

pekerjaan (kompas.com, 2011).

d. Interpersonal Skill

Keterampilan interpersonal 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. Karena soft Skill begitu penting, sangat penting bahwa mereka

tepat terdaftar dan dijelaskan pada resume Anda sehingga Anda dapat

disajikan dalam terang yang terbaik mungkin. Ketika keterampilan

semacam itu cukup disampaikan, itu dapat mengakibatkan Anda

mendapatkan dipekerjakan untuk pekerjaan atas orang lain.

Robins (2000:29) mendefinisikan interpersonal skill (keterampilan

interpersonal) sebagai kemampuan seseorang secara efektif untuk

berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja, seperti

pendengar yang baik, menyampaikan pendapat secara jelas dan bekerja

dalam satu tim.

Pakar lain mengatakan bahwa interpersonal skill adalah kecakapan

atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang dalam hubungannya

dengan orang lain, kecakapan atau keterampilan untuk berkomunikasi baik

verbal maupun non verbal. Ahli lainnya mengatakan bahwa interpersonal

skill (keterampilan interpersonal) adalah suatu keterampilan untuk



mengenali dan merespon secara layak perasaan, sikap dan perilaku,

motivasi serta keinginan orang lain.

Bagimana seseorang mampu membangun hubungan yang harmonis

dengan memahami dan merespon manusia atau orang lain. Adapun

beberapa interpersonal skill (keterampilan interpersonal), antara lain :

1) Keterampilan listening (mendengarkan) : Salah satu komponen dari

proses komunikasi adalah bagian menerima pesan, salah satunya ialah

mendengarkan. Mendengarkan bukan secara harfiah menggunakan

alat pendengaran (telinga) , tetapi memiliki arti yang lebih luas dengan

penggunaan alat penerimaan pesan lainnya. Berikut ini ada empat

alasan utama mengapa orang perlu mendengarkan :

a) Untuk memahami dan memperoleh informasi : Orang yang

menguasai informasi memiliki kesempatan yang lebih besar untuk

sukses, baik secara pribadi maupun konteks professional, sebab, di

era sekarang, menguasai informasi berarti menguasai sumber daya.

Memahami perintah, memahami pesan, memahami kebutuhan

orang lain, menggali lebih banyak informasi dibutuhkan sebagai

modal agar dapat berkomunikasi serta menjadi kemampuan utama

untuk dapat berhasil dalam setiap pekerjaan.

b) Analisis terhadap kualitas Informasi : Kemampuan seseorang

untuk dapat menganalisis informasi dibutuhkan agar dapat

bertindak tepat. Mendengarkan dan mendapatkan informasi lebih

banyak akan meningkatkan kualitas pesan yang diterima,



kelengkapan data, dan kemampuan mengolah informasi, sehingga

simpulan atau analisis terhadap suatu kondisi atau keadaan dapat

diambil.

c) Membangun dan memelihara hubungan : Alasan untuk

mendengarkan adalah untuk melakukan komunikasi interpersonal.

Banyak survey telah membuktikan bahwa orang yang memiliki

kemampuan untuk mendengar dengan efektif memiliki hubungan

yang lebih baik dengan sesamanya, sebaliknya mereka yang

kurang mampu untuk mendengarkan akan memperburuk

hubungan atau setidaknya tidak dapat membangun hubungan yang

lebih baik (Kaufmann, 1993).

d) Menolong orang lain : Kemampuan mendengarkan wajib dimiliki

agar dapat memahami orang lain dan pada akhinya, dapat

menolong orang lain. Pada saat seseoramg mau mendengarkan dan

memberikan perjhatian yang tulus serta serius kepada

permasalahan yang kita sampaikan, hamper sebagian besar

masalah kita telah dapat ditolong, atau minimal dapat memberikan

pola atau prespektif yang baru tentang kita dapat menghadapi

masalah yang kita hadapi.

2) Keterampilan providing feedback (memberikan umpan balik) : Umpan

Balik adalah setiap bentuk komunikasi yang disampaikan kepada

seseorang dengan tujuan agar orang tersebut mengetahui dampak

perilakunya terhadap anda atau orang lain.



3) Keterampilan persuading (membujuk) : Persuading (membujuk)

adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan dengan sengaja oleh

seseorang dengan tujuan agar pihak lain mau mengikuti dengan

sukarela kehendak seseorang.

4) Keterampilan resolving conflicts adalah kemampuan untuk mengatasi

konflik dengan orang lain.

C. Pemasaran

Kegiatan pemasaran dilakukan dengan tujuan agar produk mampu

bersaing di pasaran sehingga volume penjualan meningkat. Kegiatan pemasaran

tidak lagi ditujukan hanya untuk memenuhi kebutuhan yang ada namun juga

untuk menciptakan permintaan yang baru bagi produk atau jasa yang dihasilkan

perusahaan sehingga perhatian perusahaan tidak lagi terbatas pada memproduksi

barang saja tetapi juga harus memperhatikan kepuasan pelanggan sebagai hal

yang penting.

1. Pengertian Pemasaran

Kotler (2001:6) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut:

"Marketing is a social and managerial process by which individuals and

groups obtain what need went trough creating, offering and exchanging

productof value with others.” Pemasaran adalah suatu proses sosial dan

manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang

mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan perutukaran timbal balik

produk dan nilai dengan orang lain.



Selanjutnya Marius P. Angipora, (2002:4,5) mengutip pengertian

pemasaran yang dikemukakan oleh para ahli:

a. Menurut Phillip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang

diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia

melalui proses pertukaran.

b. Menurut William J Stanton (2004) mendefinisikan pemasaran adalah:

1) Dalam arti Kemasyarakatan

Pemasaran adalah setiap kegiatan tukar menukar yang

bertujuan memuaskan keinginan manusia.

2) Dalam arti Bisnis

Pemasaran adalah sistem dari sebuah sistem dari kegiatan

bisnis yang direncanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan

jasa serta barang-barang pemuas keinginan besar.

Boyd.et al, (2000:27) mengemukakan pemasaran adalah

suatu proses sosial yang melibatkan kegiatan kegiatan penting yang

memungkinkan individu dan perusahaan mendapatkan apa yang

mereka butuhkan dan inginkan melalui pertukaran dengan pihak

lain dan untuk mengembangkan hubungan pertukaran.

Penjelaskan definisi ini maka akan dibahas mengenai istilah-istilah

berikut ini :

a. Kebutuhan, kebutuhan manusia adalah suatu keadaan yang dirasakan

oleh seseorang dan ada dalam diri seseorang.



b. Keinginan, keinginan manusia merupakan kebutuhan yang dibentuk

oleh kultur dan kepribadian individu.

c. Permintaan, manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas

sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Mereka mamilih

produk yang menghasilkan kepuasan tertinggi untuk uang mereka.

Keinginan mereka menjadi permintaan bila didukung oleh daya beli.

d. Produk, segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk memenuhi

kebutuhan atau keinginan dan tidak terbatas hanya pada objek fisik.

Istilah produk dapat juga diganti menjadi pemuas sumber daya dan

tawaran.

e. Pertukaran, suatu tindakan untuk memperoleh suatu objek yang

diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai

gantinya. Dalam pemasaran, konsep pertukaran mempunyai beberapa

syarat yang harus dipenuhi. Sedikitnya ada dua pihak dan masing-

masing pihak harus mempunyai sesuatu yang bernilai bagi pihak

lainnya. Masing-masing pihak harus mau melakukan pertukaran

dengan pihak lainnya, masing-masing pihak harus bebas menerima

atau menolak tawaran pihak lainnya, dan masing-masing pihak harus

mampu berkomunikasi.

f. Transaksi, adalah perdagangan nilai antara dua pihak. Transaksi

melibatkan sedikitnya dua barang yang bernilai, syarat-syarat

disepakati, waktu kesepakatan, dan tempat kesepakatan.



g. Pasar, merupakan himpunan para pedagang yang memiliki barang

untuk dijual dan para pembeli yang memerlukan barang. Yang

menjadi dasar adalah pertukaran terpusat dimana muncul pihak baru

yang disebut pedagang dan berlokasi di sebuah daerah yang disebut

pasar.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa

pemasaran merupakan kegiatan perusahaan dalam rangka memenuhi

kebutuhan dan selera masyarakat sebagai konsumennya serta menyampaikan

barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada masyarakat.

2. Tujuan Pemasaran

Tujuan pemasaran yang dikemukakan oleh Kotler (2001:8) adalah

sebagai berikut:

“Tujuan pemasaran adalah membuat penjual berlebihan. Tujuannya
adalah mengetahui dan memahami pelanggan dengan sebaik-baiknya
sehingga kita dapat menghasilkan produk atau jasa yang sesuai…..dan
terjual dengan sendirinya”.

Sedangkan tujuan pemasaran yang dikemukakan oleh Evan dan

Berman (2002,36) adalah sebagai berikut :

“Marketing objectives are more customer oriented than those set by
Top Management”.

Artinya tujuan pemasaran lebih diorientasikan terhadap pelanggan

daripada yang ditentukan oleh manajemen tingkat atas. Tujuan pemasaran

dijabarkan sebagai berikut. :

a. Image, pandangan konsumen akan layak terhadap perusahaan dan

produk spesifik yang dihasilkan oleh perusahaan.



b. Sales, tujuan penjualan memberikan perhatian atas merek,

mengembangkannya melalui perkenalan produk baru, dan

menerima segmen pasar yang tidak puas.

c. Profit, tujuan laba ditentukan dalam satuan per unit atau total laba.

d. Differential Advantages, laba yang berbeda-beda dapat dicapai

melalui pandangan khusus, produk baru, kualitas produk,

ketersediaan, pelayanan terhadap pelanggan, harga yang rendah,

dan karakteristik lainnya.

Dari beberapa pandangan para ahli tersebut, dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa tujuan pemasaran adalah mempermudah suatu produk baik

barang maupun jasa untuk dipasarkan sehingga perusahaan memperoleh

keuntungan.

3. Pengertian Biaya Pemasaran

Secara umum dapat dikatakan bahwa biaya yang dikorbankan oleh

perusahaan untuk membiayai kegiatan pemasarannya disebut biaya

pemasaran.

Mulyadi (2002,221) memberikan pengertian biaya pemasaran dalam

dua arti, yaitu:

a. Dalam arti sempit, biaya pemasaran seringkali dibatasi artinya

sebagai biaya penjualan yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

menjual dan membawa produk ke pasar.



b. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi

sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang

sampai produk tersebut diubah kembali dalam bentuk uang tunai.”

Wilson dan Campbell (2003,292) yang dialihbahasakan oleh Tjintjin

Fenix Tjendera, mengemukakan bahwa biaya pemasaran sama dengan biaya

distribusi, sebagaimana dinyatakan berikut ini :

“Biaya distribusi dapat didefinisikan sebagai biaya yang berhubungan
dengan semua kegiatan, mulai dari saat barang-barang yang telah dibeli
atau diproduksi sampai barang-barang tersebut tiba di tempat pelanggan”.

Definisi ini hampir sama dengan definisi dalam arti sempit yang

dikemukakan oleh Mulyadi. Penulis cenderung memberikan pengertian biaya

pemasaran seperti definisi dalam arti luas yang dikemukakan oleh Mulyadi,

yaitu semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam usaha menjual

produknya setelah produk siap untuk dijual termasuk usaha-usaha untuk

mendapatkan pasar bagi produknya sampai pada penerimaan hasil penjualan

tersebut.

4. Penggolongan Biaya Pemasaran

Menurut Mulyadi (2002,530), biaya pemasaran secara garis besar

dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

a. Biaya untuk mendapatkan pesanan (order-getting cost), yaitu

semua biaya yang terjadi dalam usaha memperoleh pesanan.

Contoh biaya yang termasuk golongan ini antara lain : biaya gaji

wiraniaga (sales person), komisi penjualan, advertensi, dan

promosi.



b. Biaya untuk memenuhi pesanan (order-filling cost), yaitu semua

biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk

sampai ke tangan pembeli termasuk juga biaya-biaya untuk

menagih piutang dari pembeli. Contoh biaya yang termasuk

golongan ini adalah : biaya pergudangan, biaya pembungkusan

dan pengiriman, biaya angkutan, dan biaya penagihan.

Biaya pemasaran dapat juga digolongkan menurut fungsi atau kegiatan

pemasaran. Ini merupakan langkah awal dalam pengendalian biaya-biaya

pemasaran, yaitu dengan mengelompokkan biaya-biaya tersebut menurut

fungsi atau kegiatannya sebagai berikut :

a. Fungsi Penjualan, adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan

penjualan suatu produk dari produsen ke konsumen. Contoh biaya

ini adalah : gaji karyawan fungsi penjualan, bonus, komisi dan

biaya perjalanan.

b. Fungsi Promosi, adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan

kegiatan promosi yang dilakukan perusahaan. Contoh biaya ini

adalah : gaji karyawan fungsi promosi, biaya iklan (biaya brosur,

pameran, hadiah), biaya demo dan biaya contoh barang.

c. Fungsi Pergudangan, adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan

penyimpanan produk jadi sebelum produk tersebut sampai ke

tangan konsumen. Contoh biaya ini adalah : biaya gaji karyawan

fungsi pergudangan, biaya pemeliharaan gudang dan biaya sewa

gudang.



d. Fungsi Pembungkusan dan Pengiriman, adalah biaya-biaya yang

berhubungan dengan pembungkusan produk jadi dan pengiriman

produk ke tangan konsumen. Contoh biaya ini adalah : gaji

karyawan fungsi pembungkusan dan pengiriman, biaya bahan

pembungkus, dan biaya pengangkutan.

e. Biaya Akuntansi Pemasaran, adalah biaya-biaya yang berhubungan

dengan pencatatan administrasi pemasaran. Contoh biaya ini

adalah : gaji karyawan fungsi Akuntansi pemasaran dan biaya

kantor.

D. Pengendalian Biaya Pemasaran

1. Pengertian Pengendalian

Jadi pengendalian adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan

membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolok ukur

atau standar yang telah ditetapkan.

Menurut Anthony dalam bukunya yang dialihbahasakan oleh Agus

Maulana (2002,5) definisi pengendalian adalah sebagai berikut :

“Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk
mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Jadi pengendalian merupakan konsep yang luas yang berlaku untuk

manusia, benda, situasi, dan organisasi. Dalam organisasi, pengendalian

meliputi berbagai proses perencanaan dan pengendalian.

Wilson dan Campbell (2003,301) mengemukakan pendapatnya tentang

pengertian pengendalian adalah sebagai berikut :



“The control of sales invoices required analysis, review and study of
policies, procedures, methods, and actual performance to secure the
desire sales volume, at a reasonable cost, that produce those gross
margin needed to achieve the expected return on investment.”

Jadi pengendalian adalah pengukuran prestasi pelaksanaan dengan

membandingkan hasil sesungguhnya yang dicapai dengan suatu tolok ukur

atau standar yang telah ditetapkan. Pengendalian menyangkut pengambilan

tindakan yang segera dilakukan sebelum kesalahan atau penyimpangan

berkembang menjadi kerugian besar.

Controller, akan mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan

yang terjadi dan mengkomunikasikan penyebab terjadinya penyimpangan

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

bertanggung jawab sehingga efektivitas penjualan dapat tercapai.

2. Langkah-langkah Pengendalian Biaya Pemasaran

Wilson dan Campbell (2003,8) memberikan kerangka dasar

pengendalian secara umum sebagai berikut :

a. Penetapan Standar

b. Pengukuran Pelaksanaan

c. Evaluasi Penyimpangan

d. Rekomendasi Perbaikan

e. Follow Up”

Berdasarkan rangka dasar pengendalian tersebut, maka langkah-

langkah dalam pengendalian biaya pemasaran yang dikemukakan oleh

Supriyono (2002,201), adalah sebagai berikut :



a. Menyusun anggaran biaya pemasaran sebagai standar

perbandingan. Dalam menyusun anggaran biaya pemasaran, biaya-

biaya didistribusikan secara fungsional. Selain itu juga, dalam

menyusun anggaran biaya pemasaran perlu memperhatikan

besarnya anggaran penjualan yang diharapkan akan dicapai oleh

perusahaan;

b. Mengumpulkan dan mencatat biaya-biaya pemasaran yang

sebenarnya terjadi dan membandingkannya dengan anggaran biaya

pemasaran yang telah ditetapkan sebagai standar perbandingan;

c. Mencari dan mengevaluasi sebab-sebab terjadinya penyimpangan

atau perbedaan antara biaya pemasaran yang sebenarnya dengan

biaya pemasaran yang dianggarkan (dalam rupiah maupun dalam

persentase)

d. Memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaiki

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi

e. Menindaklanjuti dengan senantiasa berrkomunikasi dengan pihak-

pihak terkait.

E. Langkah-langkah Analisis Biaya Pemasaran

Langkah-langkah analisis biaya pemasaran, seperti yang di kemukakan

oleh Wilson dan Campbell (2003,294-309) terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :



1. Analisis Biaya Pemasaran menurut Jenis Biaya

Dalam analisis ini, biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis-jenis

biaya pemasaran seperti: gaji, biaya iklan, biaya perjalanan, biaya depresiasi

peralatan kantor, dan sebagainya. Dengan cara analisis ini manajemen dapat

mengetahui rincian jenis biaya pemasaran, namun tidak dapat memperoleh

informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan

pemasaran tertentu. Oleh karena itu, cara analisis ini hanya baik dilakukan

jika manajemen tidak menghadapi masalah pengukuran efisiensi kegiatan

pemasaran tertentu, kemampuan tiap-tiap produk yang dijual dalam

menghasilkan laba, cara penjualan yang dijalankan dan kemampuan

menghasilkan laba tiap-tiap daerah pemasaran.

2. Analisis Biaya Pemasaran menurut Fungsi Pemasaran

Fungsi pemasaran adalah suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan

pengeluaran biaya. Analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran

bertujuan untuk pengendalian biaya dan untuk analisis biaya pemasaran

menurut usaha pemasaran. Langkah analisis biaya pemasaran menurut fungsi

pemasaran adalah sebagai berikut :

a. Menentukan dengan jelas fungsi-fungsi pemasaran sehingga dapat

ditentukan secara tepat manajer yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan fungsi tersebut;

b. Menggolongkan tiap-tiap jenis biaya pemasaran sesuai dengan

fungsinya;



c. Menentukan satuan ukuran jasa yang dihasilkan oleh tiap-tiap

fungsi;

d. Menentukan biaya per satuan kegiatan pemasaran dengan cara

membagi total biaya pemasaran yang dikeluarkan untuk fungsi

tertentu dengan jumlah satuan jasa yang dihasilkan oleh fungsi

yang bersangkutan.

3. Analisis Biaya Pemasaran menurut Usaha Pemasaran

Analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya dan fungsi pemasaran

berguna untuk pengendalian biaya, tetapi tidak membantu dalam

mengarahkan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran tidak akan efektif jika

tidak ada pengarahan yang baik, maka dari itu perlu diadakan analisis biaya

pemasaran yang dapat menyajikan informasi kepada manajemen mengenai

kemampuan usaha pemasaran tertentu dalam menghasilkan laba. Analisis

biaya pemasaran menurut usaha pemasaran dapat dibagi menjadi sebagai

berikut :

a. Menurut jenis produk, analisis ini bermanfaat untuk menentukan

kemampuan tiap-tiap jenis produk dalam menghasilkan laba.

b. Menurut daerah pemasaran, analisis ini bermanfaat meng rahkan

pemasaran produk pada daerah-daerah pemasaran yang

memberikan laba tinggi.

c. Menurut besarnya pesanan.



d. Menurut saluran distribusi, berguna apabila harus ditentukan

pilihan saluran distribusi untuk mengarahkan penjualan ke dalam

saluran distribusi yang paling menguntungkan.

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menentukan analisis

biaya pemasaran, baik menurut jenis produk, daerah pemasaran, besar

pesanan, maupun manurut saluran distribusi adalah sebagai berikut:

a. Menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya;

b. Menentukan jenis analisis yang akan dijalankan;

c. Menggolongkan jenis biaya pemasaran ke dalam : biaya langsung,

biaya setengah langsung, dan biaya tidak langsung.

Biaya langsung adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung

dengan fungsi atau kegiatan pemasaran tertentu atau manfaatnya dapat

diidentifikasi secara langsung kepada tiap fungsi pemasaran. Dalam analisis

biaya pemasaran menurut produk, biaya iklan untuk produk tertentu

merupakan biaya langsung untuk produk tersebut. Dalam analisis biaya

pemasaran menurut daerah, biaya-biaya pemasaran yang terjadi dalam daerah

pemasaran tertentu (misalnya biaya iklan dalam surat kabar) merupakan biaya

langsung.

Biaya setengah langsung adalah biaya yang mempunyai hubungan

jelas dengan beberapa fungsi atau kegiatan pemasaran. Contoh : biaya komisi

wiraniaga di daerah pemasaran tertentu merupakan biaya setengah langsung

dalam analisis biaya pemasaran menurut produk, Karena biaya ini dapat di

alokasikan dengan dasar yang tepat (misalnya atas dasar jenis volume



penjualan). Biaya setengah langsung dapatt dialokasikan sesuai dengan jasa

yang diberikan.

Biaya ridak langsung adalah biaya yang tidak memiliki hubungan yang

jelas dengan fungsi pemasaran tertentu. Jenis biaya in sulit untuk dialokasikan

karena dasar alokasinya sangat kabur. Contoh biaya tidak langsung adalah gaji

manajer pemasaran, biaya telepon, air listrik, asuransi, dan sebagainya.

F. Manfaat Analisis Biaya Pemasaran

Manfaat analisis biaya pemasaran, seperti yang dikemukakan oleh Wilson

dan Campbell (1996,294), adalah sebagai berikut :

1. Penentuan besarnya biaya

Dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran maka besarnya biaya

untuk tiap fungsi pemasaran akan lebih adil dan teliti.

2. Pengendalian biaya pemasaran

Dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran, biaya-biaya

pemasaran yang dikeluarkan dapat didistribusikan pada setiap fungsi

pemasaran, sehingga pengendalian atas biaya-biaya tersebut lebih mudah

dilakukan dan juga setiap pusat laba dapat dianalisis kemampuannya dalam

menghasilkan laba.

3. Perencanaan dan pengarahan usaha pemasaran

Dengan dilakukannya analisis biaya pemasaran maka dapat diperoleh

informasi yang diperlukan oleh bagian pemasaran untuk merencanakan dan

mengarahkan usaha atau kegiatan pemasaran



G. Kesulitan dalam Pengendalian Biaya Pemasaran

Pada umumnya pengendalian biaya pemasaran lebih sulit dan kompleks

dibandingkan dengan pengendalian biaya produksi. Hal ini disebabkan oleh

beberapa faktor, yaitu :

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Kegiatan pemasaran lebih bervariasi dibandingkan dengan kegiatan

produksi. Dalam kegiatan produksi, umumnya menggunakan mesin dan

bahan baku yang sama serta jumlah yang dihasilkan juga kurang lebih sama

dalam suatu periode tertentu. Sedangkan kegiatan pemasaran dapat bervariasi

dan berubah dari waktu ke waktu walaupun perusahaan itu sejenis, contohnya

kegiatan distribusi.

2. Fleksibilitas biaya pemasaran lebih mudah terpengaruh dibandingkan

dengan fleksibilitas biaya produksi.

3. Tingkat variabilitas biaya

Dasar kapasitas untuk menentukan tingkat variabilitas biaya pemasaran

umumnya lebih kompleks dibandingkan dengan dasar kapasitas yang

menentukan tingkat variabilitas biaya produksi. Variabilitas biaya pemasaran

lebih banyak dipengaruhi oleh macam-macam fungsi kegiatan pemasaran

sedangkan variabilitas biaya produksi sangat dipengaruhi oleh kegiatan

produksi

4. Pengukuran prestasi

Kegiatan produksi lebih mudah diukur prestasinya, yaitu dengan

melihat penekanan biaya produksi per unit serendah mungkin dengan tetap



mempertahankan kualitas produk. Kegiatan pemasaran lebih sulit diukur

prestasinya, yaitu bagaimana menaikkan penjualan dengant tetap

memperhatikan efisiensi dan efektivitas.

5. Sebab akibat

Kegiatan produksi lebih mudah diketahui hubungan sebab akibatnya,

misalnya kenaikan jumlah produksi mengakibatkan naiknya biaya produksi.

Akan tetapi pada kegiatan pemasaran sulit diketahui adanya hubungan sebab

akibat. Hali ini disebabkan karena sering timbul selisih waktu antara sebab

dan akibatnya, serta sulitnya sebab akibat tersebut dihubungkan. Contoh :

adanya kenaikan biaya advertising dan promosi pada periode tertentu,

seringkali baru mengakibatkan kenaikan penjualan pada periode berikutnya,

dan sulit ditentukan apakah kenaikan biaya promosi tersebut merupakan satu-

satunya faktor yang menyebabkan kenaikan penjualan.

H. Faktor-faktor yang mempengaruhi Volume Penjualan

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 yang mempengaruhi volume penjualan, antara lain :

1. Faktor Internal :

a. Kualitas produksi

b. Jasa yang diberikan



c. Komisi penjualan yang diberikan

d. Kegiatan sales promotion

e. Penetapan harga

2. Faktor Eksternal

a. Perubahan selera konsumen

b. Munculnya saingan baru

c. Perubahan atau tindakan baru dalam kebijaksanaan pemerintah

d. Kemungkinan adanya tindakan dari pesaing

I. Pengaruh Biaya Pemasaran yang dikeluarkan terhadap Volume

Penjualan

Pendapatan perusahaan bersumber pada penjualan produk perusahaan

sehingga keberhasilan pemasaran produk akan merupakan keberhasilan

perusahaan. Dengan demikian penjualan produk perusahaan merupakan rangkaian

kegiatan dalam perusahaan yang akan memegang peranan bagi kelangsungan

hidup perusahaan tersebut.

Agar pelaksanaan penjualan produk perusahaan ini dapat berjalan lancar,

diperlukan berbagai macam upaya untuk melakukan penjualan produk perusahaan

ini, yaitu antara lain : upaya untuk mengenalkan produk perusahaan pada calon

konsumen, mengadakan pelayanan yang memadai pada para pembeli, dan

sebagainya. Semua ini merupakan usaha-usaha yang ditujukan agar peningkatan

penjualan produk perusahaan dapat dicapai.



Kegiatan pemasaran merupakan cara yang ditempuh perusahaan untuk

meningkatkan penjualan produk perusahaan. Dimana kegiatan pemasaran yang

dilakukan dapat menarik perhatian calon pelanggan terhadap produk yang

ditawarkan oleh perusahaan. Biasanya masyarakat calon pembeli membutuhkan

rangsangan-rangsangan yang dapat menarik mereka untuk membeli produk

tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran diperlukan dana yang cukup.

Untuk itu perusahaan harus merencanakan sebaik mungkin pelaksanaan kegiatan

pemasaran dan melakukan perencanaan yang cermat dalam penyusunan anggaran

biaya pemasaran. Dalam hal ini biaya pemasaran yang dikeluarkan benar-benar

untuk kegiatan pemasaran yang dapat menarik perhatian konsumen untuk

membeli produk perusahaan. Apabila kegiatan pemasaran tidak direncanakan

dengan baik maka perusahaan akan mengalami kerugian, karena dalam kegiatan

pemasaran dikeluarkan biaya yang sangat besar sehingga apabila gagal maka

perusahaan akan menanggung biaya yang besar tanpa mendapat timbal balik yaitu

memperoleh peningkatan penjualan.

J. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan controller

dalam pengendalian biaya pemasaran guna menunjang efektifitas penjualan pada

PT. TELKOM Kandatel Ridar Bandung yang dilakukan Fajar Faturrachman

(2001) menunjukkan bahwa Controller berfungsi memberikan informasi yang

dibutuhkan oleh VP Pemasaran dalam merencanakan besarnya biaya pemasaran

serta mengontrol dan mengevaluasi anggaran biaya pemasaran tersebut.



Wewenang penetapan/pengesahan anggaran biaya pemasaran untuk kantor

perusahaan berada pada Direktur Utama, sedangkan wewenang

penetapan/pengesahan anggaran biaya pemasaran untuk divisi/unit bisnis berada

pada para Kepala Divisi.

Controller melakukan pengukuran terhadap pelaksanaan yang sebenarnya

dengan rencana yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan antara

realisasi dengan anggarannya dan kemudian menyatakan selisih yang terjadi

dalam bentuk persentase. Apabila terjadi penyimpangan, tentunya akan dilakukan

analisis untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut dan

selanjutnya akan diambil tindakan koreksi.

Dua aspek yang diperhatikan dalam pengendalian biaya pemasaran pada

PT. TELKOM adalah efisiensi dan efektifitas biaya pemasaran yang dikeluarkan

untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sesuai dengan yang

tercantum dalam CSS (Corporate Strategic Scenario) maka besarnya biaya

pemasaran yang dikeluarkan adalah antara 1% - 2,5% dari pendapatan.

Setelah mengadakan evaluasi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang

terjadi, maka kemudian ditindaklanjuti dengan menetapkan langkah-langkah yang

akan diambil agar penyimpangan tersebut dapat diperbaiki, sehingga pengendalian

biaya pemasaran untuk periode berikutnya dapat dilakukan dengan lebih baik lagi.

Keputusan untuk mengambil langkah-langkah tindakan koreksi merupakan

tanggung jawab VP Pemasaran (untuk kantor perusahaan) dan para Manajer

pemasaran (untuk masing-masing Divisi/Unit Bisnis).



K. Kerangka Penelitian

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, maka akan dapat digambarkan

kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar II.1

Kerangka Penelitian

Variabel Independen Variabel Dependen

L. Hipotesis Penelitian

Dari tinjauan pustaka dan model penelitian diatas, maka dengan demikian

diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1 : Personal Qualities berperan secara signifikan dalam pengendalian beban

pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan.

H2 : Technical Competence berperan secara signifikan dalam pengendalian

beban pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan.

Pengendalian beban pemasaran
(Y)

Pendidikan dan Pelatihan (X3)

Interpersonal Skill (X4)

Technical Competence (X2)

Communication Skill (X3)

Personal Qualities (X1)



H3 : Communication Skill berperan secara signifikan dalam pengendalian

beban pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan.

H4 : Interpersonal Skill berperan secara signifikan dalam pengendalian beban

pemasaran pada PT Telkom Kandatel Ridar Pekanbaru dalam

meningkatkan penjualan/pendapatan.

H5 : 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.


