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skripsi selama ini.

Skripsi ini hanya menggambarkan sisi yang amat ke- 

cil dari keselurufyan lingkup sistem informasi menejemen 
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ya ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca yang mempu- 

nyai minat terhadap masalah Sistem Informasi Menejemen.
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B A B  I

P E N D A H U L U A N

1 . Pandangan Umum

Dewasa ini banyak perusahaan yang tumbuh dan ber- 

kembang menjadi b$sar, baik dalam ukurah investasi yang 

ditanamkan maupun'pada skala operasinya. Perkembangan i- 

ni selalu diikuti dengan bertambah kornpleksnya masalkh 

yang dihadapi olehi menejemen, khususnya dj.bj.dang penjual. 

an yang merupakan anti dari setiap perusahaan baik itu 

perusahaan jasa, ifrdustri maupun perusahaan dagang.

Dengan seinafcin besarnya investasi yang ditanamkan 

berarti 'penjualan frarus ditingkatkan pula untuk menjamin 

kestabilan tingkat pengembalian investasi ( R.O.I ) yang 

merupakan prestasi ■ suatu perusahaan. Hal ini dapat dilak 

sanakan apabila perusahaan menerapkan sistem Perencanaan 

yang mampu mendorong aktivitas-aktivitas dan koordinasi 

untuk mencapai tujuan perusahaan, serta adanya sistem 

Pengendalian yang dppat mengontrol agar aktivitas-aktivi 

tas sesuai dengan yang direncanakan.

Disioi lain,.dengan semakin luasnya ruang ling - 

r.up usaha yang dilayani o.leh perusahaan, meriuntut neneje^ 

neri untuk lebih mem$erluas cakrawala pemikirannya. ja ha 

rus berusaha untuk rteningkatkan kemampuan untuk mengenal

1
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lingkungan usahahya secara lebih baik, sehingga perusaha

an dapab memanfaatkan peluang-peluang potensial yang ada.

i
Pada waktu perusahaan masih kecil, masih memung- 

kinkan pimpinan perusahaan mengetahui secara langsung 

keinginan dari pa;ra langganannya, dan pekerjaan dari pa

ra karyawannya masih dapat dikontrol dengan baik. Teta- 

pi pada saat perusahaan menjadi besar, dimana jangkauan 

pemasarannya lebih luas dan jumlah karyawannya bertambah 

banyak, kontrol secara langsung hampir tidak mungkin la- 

gi dapat dilaksan&kan. Diperlukan suatu informasi yang 

memungkinkan pimpinan mengetahui keadaan-keadaan yang ter_ 

jadi didalam maupun diluar perusahaan.

Informasi-lnformasi tersebut dihasilkan oleh Sis

tem Informasi Menejemen, yaitu sistem untuk mengumpulkan 

mengolah dan melapprkan informasi sesuai dengan kebutuh- 

an menejemen dalam,mengambil keputusan.

Sistem informasi yang baik perlu didukung oleh a- 

danya struktur org^nisasi yang dapat menunjukkan secara 

tegas wewenang dan !tanggung jawab dari masing-masing ba- 

gian yang ada dalamj perusahaan. Hal ini penting untuk nve 

nentukan siapa yang1 berhak menerima dan wajib memberikan 

informasi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Demikian halftya dengan P.T.,r X " dimana penulis 

melakukan survey, j\jiga merupakan perusahaan yang sedang 

tumbuh menjadi besai*, dimana Sistem Informasi yang ada
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kurang dapat m^ndukung keputusan yang diambil. Terbukti 

dengan gagalnya perusahaan mencapai target yang telah di_ 

tetapkan. Hal ini dapat memberikan petunjuk bahwa kepu

tusan yang diambil kurang tepat, apakah keputusan terse- 

but sehubungan tfengan perencanaan maupun pada pelaksana- 

annya. Perlu di^dakan pembenahan pada Sistem Informasi 

yang ada dalam perusahaan , terutama yang berhubungan d_e 

ngan Perencanaah dan Pengendalian Penjualan.

2. Fenjelasan JujAul

Judul dari skripsi ini adalah : M SISTEM INFORMA- 

SI MENEJEMEN, IMlj’LEMENTASINYA TERHADAP PERENCANAAN DAN 

PENGENDALIAN PENJUALAN PADA P.T. 11 X " DI DENPASAR, BALI” 

Dari judul tersebut Jpenulis mencoba mengartikan sebagai beri- 

kut :

- Siptem, fcdalah jaringan kerja dari prosedur-pro 

sedur yang saling berhubungan dan dikembang - 

kan menutfut suatu skema yang terintegrasi untuk 

menunjukkan suatu kegiatan.

- Informasi,, merupakan produk / out-put dari sis

tem yang dapat memberikan pandanagan, pemikiran 

dan mengufangi ketidak pastian dalam mengambil 

keputusan*

- Menejemen,, adalah pihak yang menggunakan infor

masi sebagai dasar untuk mengambil keputusan.
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- Implementasi, merupakan penerapan hasil pemba- 

hasan tepritis pada keadaan yang sebenarnya de

ngan mempertimbangkan apa yang paling sesuai 

diterapkan pada perusahaan sehingga dapat diper 

oleh hasi^l yang maksimal.

- Perencanaan, merupakan suatu proses yang konti- 

nyu untuk’. menetapkan keadaan-keadaan dan aktivi 

tas-aktivitas yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan ja^gka panjang.

- Pengendalian, merupakan aktivitas menejemen, ya 

itu membarldingkan antara perencanaan dan keada

an yang sebenarnya untuk selanjutnya diambil 

tindakan yjang perlu apabila terjadi kondisi yang 

menyimpang dari yang direncanakan.

- Penjualan,!merupakan aktivitas utama perusahaan 

untuk mendapatkan laba.

- P.T. " X " di Denpasar, Bali, perusahaan yang 

menjadi obyiek penelifcian.

Seluruh rangkaian judul diatas mempunyai penger- 

tlan sebagai berikut :

” Bagaimana merancang dan menerapkan sistem Informasi me 

nejonen yang oesuai <Jengan keadaan perusahaan sehubung - 

<in dengan aktivitas rtonejemen dalam menyusun rencana pen 

jualan yang realistis! dan pengendaliannya sehingga tuju- 

an perusahaan dapat tercapai ".
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3. Alasan Pemilih^n Judul

Tidak ada $atupun perusahaan yang mampu bertahan 

hidup bilamana perusahaan tersebut tidak mampu’ menjual 

barang atau jasa yiang dihasilkan atau dibeli. Sebaliknya 

bilamana perusahaan berhasil meningkatkan omzet penjual- 

annya, maka perusahaan tersebut mempunyai kemungkinan 

untuk memperluas at-au memperbesar perusahaannya.

Sedemikian pertting arti penjualan bagi suatu per - 

usahaan, sehingga tyanyak orng yang mengatakan bahwa pen

jualan merupakan 11 jantung n dari perusahaan yang menen- 

tukan mati hidupnya' perusahaan.

Penulis meng&nggap perlu mengetengahkan sistem in 

formasi sehubungan (Jengan masalah penjualan, karenabanyak 

diantara perusahaan yang belum dapat memanfaatkan secara 

maksimal peluang-pelluang potensial yang sebenarnya dapat 

dicapainya. Hal ini ibesar kemungkinan disebabkan karena 

lemahnya sistem informasi penjualan yang mendukung kepu- 

tusan-keputusan pemasaran dari para menejernya.

4. Tujuan Penyusunan '

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi perusaha 

an, maka penulis mencioba menguraikan persoalan yang se - 

sunpguhnya terjadi daft mencoba mengembangkan sistem in

formasi yang ada secara teoritis dan praktis.

Harapan penul.i$ agar ide-ide yang bertuang dari
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tulisan ini dapat bermanfaat bagi perusahaan, khususnya 

dalam bidang pemasaran, sehingga perusahaan•dapat memper 

besar omzet penjualannya dengan cara menerapkan sistem 

informasi menejemen yang memadai.

Disampitig itu harapan penulis semoga tulisan ini 

dapat bermanfaat bagi pembaca yang lain.

5. Sistematika pkripsi

Skripsi .̂ni disusun dengan sistematika sebagai 

berikut :

Bab I : Pendahiuluan

Dalam bab ini diuraikan tentang pandangan umum, 

panjelasan judul, alasan pemilihan judul, tuju 

an penyusunan skripsi serta metodologinya yang 

melipui^i : permasalahan, hipotesa kerja, scope 

analisa, prosedur pengumpulan data dan pengolah 

an data.

Bab II : Landasart Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan teori-teori'yang 

mendukung penulis dalam merencanakan sistem in 

formasi. Pertama penulis akan menjelaskan pe- 

ngertian1 sistem informasi menejemen, disini di_ 

jelaskan arti panting sistem informasi serta 

def‘ inisi-^definisinya. Kedua akan dijelaskan kom 

ponen darii sistem informasi menejemen, dan yang

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTEM INFORMASI MENEJEMEN ... ADI HARYO SANTOSA



7

ketiga1, penjelasan diarahkan ke inti pembaha_s 

an yai^u tentang perencanaan dan pengendalian 

penjualan dan pengembangan sistem informasi - 

ny a.

Bab III : Keadaan di Perusahaan

Dalam bab ini diuraikan tentang : sejarah dan 

pengembangan perusahaan, struktur organisasi, 

perencanaan penjualan dan pengendaliannya 

Bab IV : Pembahas&n

Pada bab ini akan dibahas masalah yang ada da_ 

lam peruslahaan untuk kemudian diupayakan pe- 

roecahannyp. dengan jalan menyempurnakan sistem 

informasi.yang ada.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab 'ini dikemukakan tentang kesimpulan 

yang diperpleh dari pembahasan-pembahasan ter 

dahulu, kemudian diberikan saran-saran.

6. Metodologi

6.1. Permasalahan

P.T " X ” di Dertpasar merupakan perusahaan yang 

roempunya i. beberapa biding usaha, dimana tiap bidang usa- 

ha tersebut diorganisasikan secara terpisah dalam bentuk 

divisi-divisi.

Salah satu divisi yang akan dibahas dalam skripsi
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ini adalah Divisi Perdagangan yang mempunyai aktivitas 

membeli dan memasetrkan bahan-bahan bangunan berupa kayu 

gergajian, kayu lapis, semen, aspal dan lain-lain. Selain 

itu Divisi Perdagangan ini juga merupakan salah satu dis 

tributor besi betoA yang diproduksi oleh P.T. Krakatau 

Steel untuk wilayaH pemasaran Jawa-Timur, Bali dan Nusa- 

Tenggara.

Divisi Perdagangan ini dipimpin oleh seorang ke- 

pala divisi yang bettanggung jawab langsung kepada Pim

pinan Perusahaan. W^wenang untuk menetapkan Perencanaan 

Penjualan sepenuhnya terletak pada pimpinan perusahaan. 

Kepala Divisi bertanggung jawab atas terlaksananya renca 

na~rencana tersebut.'

Lemahnya sistem informasi yang mendukung pimpinan 

dalam merencanakan penjualan, mengakibatkan target-target 

dan sasaran yang ditetapk^n kurang realistis dan cenderung terlalu 

tinggi sehingga usaha; untuk mencapainya terlalu dipaksa- 

kan, sebagai akibatny^ terlihat pada membengkaknya nilai 

piutang yang tak tertigih.

Karena mengalaiqi kesukaran untuk menetapkan suatu 

perencanaan yang realistis, pimpinan mengambil keputusan 

untuk beroperasi tanpa menggunakan perencanaan. Hal ini 

ak&n m^nyebabkan keada$.n yang lebih buruk lagi.

6.2. Hipotesa Ker.ia

IUpotesa kerja yang penulis kemukakan adalah seba-
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gai berikut :

u Dengan menyemp\irnakan struktur organisasi yang ada dan 

dan menerapkan suatî  sistem informasi yang memadai yang dapat 

memenuhi kebutuhan menejemen dalam aktivitas perencanaan 

dan pengendalian penjualan maka. akan dihasilkan :

- suatu Rencana Ptenjualan yang realistis yang dapat me- 

ningkatkan motiVasi dalam usaha pencapaiannya.

• suatu aktivitas;pengendalian yang memadai sehingga tar- 

«
get penjualan ddpat tercapai 11

6*3* Scope Analisa|

Pembahasan pada skripsi ini hanya terbatas pada 

sistem informasi mehejemen, terutama yang berkaitan dengan

perencanaan dan pengendalian penjualan. Disini penulis per. 

lu memasukkan kons0p-konsep sistem informasi pemasaran 

yang mencakup Internal Report System, Marketing Intelli

gence System, Marketing Research System dan Marketing 

Analitical System. Hal ini dimaksudkan dengan memasuk

kan konsep-konsep sistem informasi pemasaran secara leng_ 

kap diharapkan informasi yang dihasilkan akan lebih aku- 

rat.

Sedangkan luas pembahasan skripsi ini hnnya meli- 

puti pembahasan pada Divisi Perdagangan, karena masing- 

masing divisi yang afla dalam perusahaan berbeda dalam 

jenis .ysahanya dan berbeda pula cara penanganannya, se-
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hingga sulit untuk membuat suatu sistem yang dapat men- 

cakup keseluruhan divisi yang ada dalam perusahaan.

6.4-. Prosedur Peng^umpulan dan Pengolahan Data

Untuk mengufopulkan dan mengolah data, penulis me- 

laksanakan prosedui* sebagai berikut :

a. Mempersiapkan da;ftar pertanyaan mengenai:

- Sejarah perkemfcangan dan latar belakang perusahaan.

- Sistem inforrnafci menojemen yang ada dalam perusaha

an khususnya pada divisi perdagangan.

- Hambatan.-hambat'an yang dihadapi perusahaan teruta- 

ma yang berhubungan dengan aktivitas perencanaan 

dan pengendalian penjualan.

b. Melakukan wawancaria langsung dengan pejabat - pejabat 

perusahaan khususnya yang berhubungan dengan aktivi

tas penjualan.

c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mencari teori - teori 

y«u:g berhubungan dengan masalah yang dihadapi perusa

haan melalui literatur-iiteratur yang ada sebagai ba- 

han perbandingan.

d. M^nyelesaikan pengolahan data yang diperoleh dan di- 

bund Lngkan dengan teiori-teori yang ada, untuk kemudi- 

an diberikan kesimpu^Lan dan saran.
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B A B  II

L A N D A S A N  T E O H I

1. Sistem Informasi Menejemen

1.1. Arti Penting Informasi

Dalam suatu1perusahaan yang profit oriented, me

nejemen selalu dilibatkan dengan kegiatan pengambilan
*
keputusan dalam mericapai tujuan jangka panjangnya, yaitu 

maksimal profit untfuk kelangsungan hidup perusahaan.

Setiap pengatobilan keputusan para menejer selalu 

dihadapkan pada resiko-resiko dan ketidak pastian ( un

certainty ) usaha yiang disebabkan oleh keadaan intern 

maupun ekstern. Dida[Lam ilmu ekonomi, resiko termasuk 

salah satu faktor pr^duksi disamping alam, tenaga kerja, 

dan modal.

Menghadapi res&ko dan ketidak pastian tersebut , 

menejemen diharapkan Jnengetahui sebanyak mungkin keadaan 

intern perusahaan dan keadaan ekstern dimana perusahaan 

beroperasi, sehingga d.edapat mungkin resiko tersebut da

pat dikurangi. PengenpLlan keadaan intern maupun ekstern 

teraebut tidak hanya s^kedar melalui pandangan sepintas 

lalu saja, melainkan m^lalui tata-cara tertentu yang sijs 

tematis dan adanya pengjolahan data yang diperoleh sehing>

11
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ga diperoleh gamba^an yang jelas.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tu- 

juannya, ditentukan oleh ketepatan pengambilan keputusan 

dari para mene j erny$.. Ketidak pastian yang merupakan sa- 

lah satu pengharobat ketepatan pengambilan keputusan hen- 

daknya dapat dielimi^nir seminim mungkin, yaitu dengan ca- 

rameraperbanyak informasi yang relevan sehingga keputusan 

yang diambil benar-b^nar didasarkan pada nilai-nilai yang 

informatif.

Dalam salah satu hand-out yang dikeluarkan oleh 

P M P - FEUA dijelask^n bahwa pada saat ini informasi cen- 

derung menggantikan "fee li ng " dalam pengambilan kepu- 

tuiian.

Jika kita menengpk kebelakang, sepuluh atau dua pu- 
luh tahun yang lalu* bahwa pengusaha di negara kita ini ma
sih memungkinkan untuk bergerak maju dengan kepu- 
tusan-keputusan yang diambil berdasarkan feeling 
terbaiknya, tetajj>i tampaknya di alam yang lebili-i mo
dern dan lebih competitive ini porsi feeling harus 
ditekan menjadi j:auh lebih kecil dan porsi informa 
tif harus ditingk,atkan jauh lebih besar."'

1.2, Definisi Sistem Informasi Menejemen

Sotiap penulis memberikan definisi yang tersediri 

ppi'ngfnai sistem informasd menejemen. Hal ini terjadi ka-

1
'Pusat Menejemen dâ n Pengembangan Fakultas Ekonomi 

Universitas Airlangga, Peranan Informasi Menejemen, Se- 
buah paper mata kuliah Sistem Akuntansi II pada semes
ter ganjil 1986.

M  ! LI K  I
PERPUiTAKAAN '

'UN IVERSITAS A lRLA N G O A 'j 
S U R A B A Y A  J
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rena titik tolak altau pcndekatan yang dipakai oleh ma- 

aing-masing penulip adalah berbeda satu dengan yang la

in, pada prinsipny4 definisi-definisi tersebut meliputi 

hal yang sama hanya penekanannya berbeda. Ada yang me- 

nekankan pada segi jnenej emen-nya, adapula yang menekan- 

kan pada tehnik pengolahannya ( komputer ).

Cecil Gillespie dalam bukunya Accounting System;

Prqpcedur and Method,’, mendefinisikan Sistem Informasi Me-

m'jemen sebagai berikut :

A management information system is a system for col
lecting, storing ,( in some situation ), manipulating, 
and reporting as required the information needed for 
making programmed management desicions. It is con
cerned with day tio day operations as distinguised from 
desicion for strategic planning ( with may be short 
term and long tertn J ^

Definisi tersebut menjelaskan bahwa suatu sistem infor

masi menejemen adalah ,sistem untuk mengumpulkan, menyim- 

pan ( pada beberapa keadaan ), mengolah, dan melaporkan 

informasi sesuai yang flibutuhkan untuk membuat keputusan 

menejemen yang telah diprogramkan. Hal ini berkenaan de

ngan keputusan untuk operasi harian dan dengan keputusan 

untuk perencanaan jangk&n pendek dan jangka panjang yang

mana dibedakan dengan keputusan untuk perencanaan stra- 

tfgi dimana dapat pula berbentuk jangka pendek dan jang-

o
Cecil gillespie, Accounting Systems ; Procedures 

.and Methods, Third Edition, Prentice Hall of India, 1961, 
Hal, 6 U -
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ka panjang.

Sedangkan Gbrdon B Davis mendefinisikan sistem

informasi menejemen yang lebih berorientasi pada pengop^

rasian / pengolahan koputer sebagai berikut :

Management information system is an information sys
tem that in addition to providing all necessay tran
saction processing an organization, provides infor
mation ang procpesing support for management and de
cision functions. The idea of such an information sys
tem proceded th$ advent.of computer, but computer 
made the idea feasible *

Definisi tersebut beirarti bahwa sistem informasi meneje

men adalah sebuah sistem informasi yang selain melakukan 

semua pengolahan transaksi yang diperlukan untuk sebuah 

organisasi, juga memberi dukungan informasi dan pengolah 

an untuk fungsi menejemen dalam pengambilan keputusannya. 

Ide sebuah sistem informasi tersebut telah ada sebelum 

munculnya komputer, t$tapi komputer yang membuat ide ini 

dapat terlaksana.

Apapun bentuk p'.engolahannya, baik yang dilakukan 

secara manual maupun menggunakan komputer, sistem infor

masi menejemen dirancarig dan dioperasikan untuk membantu 

menojt?men dalam menjal^nkan tugasnya. Hal ini sesuai de- 

n^an yang dinyatakan oleh Jerome Koter dalam bukunya Sys- 

Information to Management

^Gordon D.Davis, Management Information System : 
Conceptual, Structure, and Development, McGraw-Hill Koga 
kusha, Ltd", Tokyo, 1974 ,;Hal . V .
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" Management Information System that aid's management 

making, carrying (jut, and controlling decision 11 ^

Sistem informasi menejemen adalah sebuah sistem yang da

pat memberikan bafrtuan kepada menejemen dalam membuat, 

melaksanakan dan m^ngendaliakan keputusan-keputusan.

Sebuah sistem informasi menejemen digambarkan se- 

bagai sebuah piramida :

GAMBAR- 1 Sistem informasi menejemen  ̂

Lapisan dasar terdiri dari informasi untuk peng -

ol.ahan transaksi, penjelasan status dan sebagainya ; la-

^Jerome Konter, ^ystom Information to management, 
Secon Edition, Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 
1977, Hal. 1 .

'Gordon B.Davis, pp~cit, hal.2, terjemahan.

SIM  

untuk 

p cren ca n a a n  

strateg is dan 

k eb ija k a n  serta 

p cn g a m b ila n  kepu tusan

In fo rm asi m a n a jem cn  

u n tu k  p e rcn ca n a a n  taktis 

d a n  p cn g a m b ila n  kepu tusan

In fo im a si m a n a je m c n  untuk 

p e rcn ca n a a n  operusion al. 

p cn g a m b ila n  k ep u tu san  

d a n  p en g en d alian

P e n g o b h a n  tra n sa k ji 

P e m b c ria n  in form asi (tan g g ap an  
a tas p ertan y aan )
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pisan berikutnya terdiri dari informasi-informasi y a n g  

berguna untuk mencjukung operasi menejemen sehari-hari ; 

lapisan ketiga teridiri dari inf ormasi-inf ormasi u n t u k  

membantu menejemen, dalam membuat rencana strategik d a n  

mengambil keputusan untuk pengendalian menejemen ; s e 

dangkan lapisan puhcak merupakan informasi untuk mendu - 

kung perencanaan dan perumusan kebijaksanaan oleh ting- 

kat top menejemen.

2. Komponen Sistem ^nformasi Menejemen

Dari penjelagan tentang sistem informasi meneje

men diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa didalam suatu 

sistem informasi menejemen terdapat dua komponen penting 

yang harus ada, yaitU yang pertama adanya informasi dan 

yang kedua adanya sistem itu sendiri.

Untuk selanjutnya dalam bab ini penulis akan men- 

jelaskan kedua komponen dari sistem informasi menejemen 

tersebut.

2.1. Pengertian Inforitasi

Istilah informasi merupakan terjemahan dari kata 

" information M yang miempunyai pengertian umum sebagai 

ber i ta/pemberitaan. Ditinjau dari berituknya, informasi da

pat berupa n data mentah, data tersusun atau saluran komunikasi"^

^Gordon B. Davis, op-cp.t, hal.2.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTEM INFORMASI MENEJEMEN ... ADI HARYO SANTOSA



17

Dalam hubun;gannya dengan informasi kepada meneje

men untuk pengambiJLan keputusan, informasi berarti data 

yang telah diolah $edemikian rupa sehingga dapat berman- 

faat bagi penerimariya. dan dapat memperkecil melesetnya 

keputusan yang akan diambil.

Antony - Dearden dalam bukunya Management Control 

System mendefinisityan informasi sebagai berikut :

11 informasi ialah sijatu fakta, data, pandangan atau pemi. 

kiran lain untuk mengurangi ketidak tahuan dan makin ber. 

kurangnya ketidak tahuan berarti makin mudahlah didalam 

keputusan dan dapat diharapkan keputusan yang tepat " ?

 ̂ Sedangkan DR. Wahyudi Prakarsa Benyamin dalam sa-

lah satu artikelnya mendefinisikan informasi dalam panda

ngannya yang prespektif sebagai artis, sebagai berikut :

Informasi merupakan data yang sudah dimanifestasikan 
dalam bentuk tertentu sehingga bagi yang memerlukan- 
nya, merupakan suaitu yang berguna, mempunyai atau di. 
duga mempunyai nilai yang nyata sebagai sarana dalam 
proses pengambilan keputusan menejemen ®

Dari definisi tersebut diatas terlihat bahwa sua

tu informasi yang baik tidak dapat lepas dari suatu pen£ 

olahan data-data yang relevan. Jadi disini perlu diper- 

ti?ga;j p^rbedaan antara $ata dengan informasi.

^Antony, Robert N . ,Dearden, John, Bedford, Norton, 
Management Control System, Fift edition, Richard D. Irwin,
198/,, hal .I T T  r

^Wahyudi Prakarsa Venyamin, Kerangka Dasar Mana- 
Information Systeq, Sebuah artikel untuk bahan ku 

liah Sistem Akuntansi II pada semester ganjil 1985.
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*’ data merupakan atribut-atribut yang merefleksikan sim- 

bol-simbol kwantitati yang mempunyai hubungan sintaktik 

dan atau semantik dengan manusia, obyek, peristiwa, kon- 

sep atau batasan-b&tasan yang lain " 9

Dapat ditari,k kesimpulan dari pembahasan diatas, 

bahwa data dapat di^nggap terdiri dari sekumpulan simbol 

simbol kwantitatif { karakter ) yang diterima sebagai in 

put dari suatu sistdm informasi yang diolah dan disimpan 

sedangkan informasi dapat dianggap sebagai out-put ( ha- 

sil pengolahan data ) yang berguna bagi penerimanya. Se

bagai contoh, data m^ngenai suatu penjualan yang dapat 

menunjukkan siapa pen;jualnya, bila data-data ini dikum- 

pulkan dan dianalisa (naka akan diperoleh suatu informasi 

yang penting bagi men$jer penjualan dalam mengevaluasi 

kemampuan dari para tQnaga penjualnya. ,

Barry Cushing dalam bukunya Accounting Information 

System and Business Organization, membagi informasi dalam 

suatu organisasi perusahaan menjadi empat katagori :

1. Informasi keuangan, yang menyangkut arus sumber- 
sumber keuangan yang melalui perusahaan.
Informasi logistjLk, yang menyangkut arus fisik 
persediaan barang dan sumber-sumber didalam dan 
melalui perusahaan.

). Informasi kepegavfaian, yang menyangkut orang - o- 
orang yang bekerj^a untuk perusahaan.

4. informasi pemasaran, yang menyangkut pesanan - pe- 
sanan untuk hasil p.roduksi organisasi dan a!tat-a- 
lat untuk meta/ani pasar tersebut 11
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lab untuk mielayani pasar-pasar tersebut.10 

Untuk dapat mengembangkan sistem informasi yang 

baik, kita harus d&pat mengkatagorikan informasi secara 

jelas. Tetapi pada :prakteknya kebanyakan informasi pada 

suatu organisasi perusahaan saling tumpang tindih sehing 

ga sukar untuk memij_ahnya menjadi katagori diatas.

Antony - Dearden mengemukakan tiga ciri dasar in

formasi yang mana dengan mengetahui ciri dasar tersebut 

diharapkan dapat menghindari saling tumpang tindihnya in 

formasi.

1. Informasi seb&gai produk yang mengurangi ketidak- 
pastian terhacjap tindakan yang dilakukan, atau mem- 
berikan kepastian kepada pengambil keputusan atas 
tindakan yang terdahulu.

2. Informasi memp'unyai fungsi yang menyadarkan atau 
dengan kata lain informasi mampu memberikan gam- 
baran tentang peluang-peluang organisasi yang mung
kin. Definisi ini melengkapi fungsi pertama infor. 
masi dengan memberikan kepastian bahwa ada lebih 
banyak pilihan tindakan yang dipertimbangkan oleh 
pengambil keputusan.

3. Informasi mempunyai peranan sebagai fungsi evalu- 
asi yaitu mengungkapkan apakah hasil yang dicapai 
tetap sesuai dengan perencanaan. ^

2.1.1. Informasi Untuk Perencanaan

Perencanaan adaljah suatu kegiatan yang dilakukan 

oleh menejemen dalam rapgka menjawab pertanyaan tentang 

gpa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya.
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Jadi informasi yang diperlukan adalah informasi yang ber 

orientasi ke masa yang akan datang. Informasi semacam i- 

r,L sebagian besar diperoleh dari sumber informasi ekstern,. 

tetapi informasi intern, terutama informasi yang menun

jukkan pengalaman mapa lalu -tetap digunakan sebagai da- 

sar ( titik tolak ) (Jalam menentukan perencanaan untuk 

masa yang akan datang.

Informasi sehubungan dengan sumber-sumber ekstern 

seringkali merupakan informasi yang samar-samar ( tidak- 

pasti ), hal ini disebabkan oleh faktor-faktor ekstern 

yang tidak dapat diken.dalikan. Oleh karena itu dalam mem 

peroleh informasi ini pebagian besar dila.kukan dilakukan 

melalui suatu penelitian dan cara penyampaiannya sedapat 

mungkin berbentuk altetfnatif-alternatif.

Suatu sistem informasi yang baik, hendaknya dikern 

bangkan untuk dapat mem^nitor kegiatan lingkungan dan i- 

de-ide dari dalam perusahaan guna mendapatkan informasi 

yang berguna bagi perencanaan,

Pada dasarnya informasi untuk perencanaan adalah 

sebagai berikut :

- Informasi kegiat,an intern sehari-hari yang da

pat diperoleh dari data-data akuntansi,data-da- 

ta penjualan d a n .Iain-lain.

- Kegiatan usaha pgra pesaing, yang dapat diper- 

oieh melalui survey atau penyelidikan.
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- Kebijaksanaan Pemerintah ( kebijaksanaan poli- 

tik/ekonomi, asosiasi, keputusan mahkamah/peng- 

adilan dari peraturan pemerintah )

- Kondisi umlum dibidang perekonomian ( tingkat- 

harga, kegiatan ekonomi, perubahan pola permin- 

taan ).

2.1.2. Informasi Untuk Pengendalian

Setelah rencar^a disusun secara lengkap, baik tuju 

an maupun sasaran yang akan dicapai perusahaan, maka ren 

cana tadi disusun dalam bentuk program, anggaran,sasaran 

maupun bentuk-bentuk lain.

Informasi untuk, pengendalian pada umumnya dikata 

kan sebagai informasi prestasi kerja ( performance infor 

mation ) yaitu ukuran prestasi kerja yang secara perio - 

dik dilaporkan kepada pejabat-pejabat yang membawahi su

atu kegiatan operasioni^l. tertentu. Data tentang prestasi 

kerja dikumpulkan selam$. kegiatan operasi berlangsung, ke- 

mudian data-data tersebut diolah dalam bentuk informasi 

yang formal untuk kemudian dilaporkan.

Dasar yang digunakan untuk penyajian informasiini 

•ilalah proses penilaian tfang d.imulai dengan membanding- 

k-LD hasil yang dicapai demgan yang direncanakan. Borda- 

sarkan haail analisis ini para menejer mencoba mencari 

jawaban mengapa hasil yanj dicapai tidak sesuai dengan
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yang direncanakant

Penyajian informasi dalam suatu organisasi per

usahaan berbeda tergantung dari tingkatan dalam organi

sasi tersebut. Sem^kin rendah tingkatannya informasi dî  

sajikan lebih terp^rinci, spesifik dan bersifat kwanti- 

tatif, sedangkan untuk tingkatan yang lebih tinggi, in

formasi disajikan l^bih bersifat umum, tidak detail dan 

perhatian lebih ditujukan pada prestasi untuk satu unit 

secara keseluruhan.

Informasi lain yang penting dalam kaitannya de

ngan informasi untuk pengendalian adalah Informasi Ke- 

bijakan Umum ( standing instruction ) yaitu informasi 

yang diberikan kepada para menejer mengenai tindak&n apa 

yang yang sebaiknya dilakukan dan tindakan apa yang se- 

harusnya tidak dilakukan pada situasi tertentu.Informa

si ini disajikan secara formal dan biasanya dibuat da

lam bentuk manual atau dokumen-dokumen lain yang seja- 

nis yang masa berlakunya tidak terbatas sampai ada per- 

ubahan lebih lanjut.

Informasi ini petlu diberikan sebagai pegangan 

oleh para menejer dalam menghadapi berbagai masalah yang 

serupa, sehingga dapat diselesaikan secara konsisten. 

Sebagai contoh, pada perusahaan yang bergerak dalam bi- 

dang perdagangan yang penjualannya dilakukan secara kre 

dlt. Dengan adanya informs! ini dapat diharapkan kebi- 

jaksanaan pemberian kreditnya akan lebih baik sebab ma-
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sing-masing karyaw&n yang bertugas melayani pemberian 

kredit dapat beker^a lebih cepat.

Dalam suatu organisasi perusahaan, arus informa- 

si dalam proses pengedalian dapat digambarkan sebagai_ 

berikut :

; GAMBAR - 2 

Arus Infor'masi Untuk Pengendalian12

K o m u n ik o s i

Cfiet.jn: Gfjtis-gorrs m e n u n ju k k a n  arus inform p^i (yo itu , pGsnrvpcsan),

1 2
Robert N, Antony, John Dearden, Norton M.Bedford, 

op - cit, hal. 157.
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Dari arus informasi diatas ( CAMBAR - 2 ) secara 

Bingkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berdasarkan tujuan; dan strategi perusahaan,menejemen me- 

nyusun rencana dan sasaran yang harus dicapai perusahaan 

dimana rencana dan sasaran tersebut memerlukan beberapa 

informasi, baik informasi intern maupun informasi ekstern 

( lihat informasi untuk perencanaan ). Setelah rencana dan sasaran 

disusun, tahap selahjutnya adalah menerapkannya pada ke

giatan operasional. Pada tahap ini informasi yang diper- 

lukan adalah informasi tentang kebijakan umum perusahaan 

( lihat standing instruction ) dan beberapa lnf6rmasi yang 

lain. Pada tahap ini pula dihasilkan laporan-laporan per 

formance yang untuk Selanjutnya dianalisa dan dibanding- 

kan dengan rencana yang telah disusun apakah prestasinya 

cukup memuaskan. Dari evaluasi tersebut menghasilkan 

informasi berupa umpart balik yang merupakan isyarat untuk 

pemberian suatu imbalan apabila prestasi yang dicapaime- 

lebihi apa yang direncanakan. Umpan balik ini dapat pu

la berupa informasi untuk melakukan tindakan koreksi a- 

tas pelaksanaan apabila pelaksanaan dianggap kurang meme 

nuh3 syarat, dan dapat pula untuk merevisi rencana dan 

sasaran apabila -roncan^ dan sasaran tersebut kurang re

al i s t i s .

24
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2.2. Sistem Sebagai Perangkat Penyampaian Informasi.

Telah dijelaskan dimulca bahwa informasi mempu- 

nyai arti penting £alam mengambil keputusan, tetapi yang 

menjadi masalah sekarang adalah bagaimana informasi ter

sebut dapat diperoleh, kapan tersedia dan kepada siapa 

informasi tersebut harus disampaiakan.

Jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah ter 

letak pada sistem informasi yang mengatur pendistribusi- 

an informasi.

Sebuah uraiam karakteristik sistem oleh Gordon B. 

Davis menyebutkan : M dalam sebuah sistem terdiri dari 

bagian-bagian yang skiing' berkaitan yang beroperasi ber 

sama untuk mencapai tjeberapa sasaran dan maksud ,r ^

Jadi dalam suatu sistjem selalu terdapat prosedur - prose

dur yang saling berkaitan dalam melaksanakan suatu akti- 

vitas. Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan 

oleh Neuschel dalam bukunya Cecil Gillespie yang berjudul 

Accounting Systems ; procedures and Method

A system is a network of related'procedures develo
ped according to one integrated scheme of performing 
a major aktivity of bussiness.
A procedure... is 6 sequence of clerical operations, 
usually involving saveral people in one or more de
partment, established to ensure uniform handling of

recuring transaction of the business. 1 ̂

^ G o r d o n  B. Davis, op-cit, hal. 68

1 L̂
 Cecil Gillespie, Accounting Systems Procedures and Method, 
Third Edition, Prentice Hall of India, 1981, hal.2
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Sistem adalah jaringan prosedur yang erat hubung- 

annya antara satu cjengan yang lain, yang disusun menja

di satu kesatuan untuk melaksanakan aktivitas utama per

usahaan. Prosedur Adalah urutan kegiatan atau tindakan 

bata usaha yang biasanya menyangkut beberapa petugas da

lam satu atau beberapa bagian dan diterapkan untuk me

laksanakan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-u- 

lang secara seragain.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bah

wa anbara sistem dan prosedur terdapat hubungan yang e- 

rat, dimana dari rangkaian prosedur tersebut membentuk 

suatu sistem. Sedangkan arti prosedur itu sendiri memper 

lihatkan adanya hubungan antara satu phase dengan phase 

selanjutnya dimana untuk mencapai suatu sasaran dituntut 

adanya kerja sama yang baik antara bagian-baigan yang a- 

da dalam suatu perusahaan. Hal ini berarti menyangkut a- 

danya pola pendelegasian wewenang dan tanggung jawab da

lam struktur organisasi.

2.2.1. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan kumpulan orang-orang yang 

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, ka- 

rena adanya keterbatasan manusia, maka dilakukan pende

legasian wewenang ( authority ) dan tanggung jawab ( res. 

ponsibility ). Didalain syatu organisasi perusahaan pen-
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deiegasiari wewenang dan tanggung jawab tersebut ditun-* 

jukkan denagn struktur organisasi.

Dalam teori organisasi dikenal ada tiga type or- 

ganisasi yaitu : struktur- organisasi fungsionil, struktur 

organisasi divisional, struktur organisasi matrix.

Struktur organisasi fungsionil merupakan struktur 

organisasi yang momtjagi tugas-tugas menejerial secara sa

ma dengan tugas-tugas karyawannya. Tujuan dibentuk struk 

tur organisasi ini adalah efektifitas dalam perusahaan 

dengan memanfaatkan spesialisasi dari pekerjaan. Disini
«

seorang menejor harus mempunyai pengetahuan khusus sehu- 

bungan dengan keputusjan-keputusan yang menyangkut fungsi 

yang menjadi tanggung jawabnya.;

Suatu contoh struktur organisasi fungsj.onal adalah 

sebagai berikut :

GAMBAR - 3 

Struktur Organisasi Fungsionil

,tuo oi'.vn.i 

Vir(itr IMum

^ B a r r y  E. Gushing, or) - c i t , hal.51
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Setiap garis yang menghubungkan seorang menejer 

dengan menejer lairi yang tingkatannya lebih rendah meru

pakan delegasi wewenang dari atasan kepada bawahan, dan 

tanggung jawab bawahan untuk memberikan laporan kepada 

atasan atas tugas yang diberikan.

Kebaikan dari struktur organisasi ini adalah efi- 

siensi karena menejer dan bawahan yang s p e s i a l i s t  , 

dapat bekerja sama untuk melaksanakan fungsi khusus bagi 

perusahaan, tetapi untuk perusahaan yang tumbuh dengan 

diversifikasi jenis usaha lain, penggunaan struktur or

ganisasi fungsional y$ng murni akan tidak efektif dalam 

koordinasi dan motiva$i kepada karyawan untuk perusahaan 

secara keseluruhan. Untuk jenis perusahaan tersebut le

bih tepat digunakan struktur organisasi Divisionil.

Struktur organisasi divisionil adalah struktur or

ganisasi yang dibagi m^nurut divisi-divisi yang seolah- 

olah memberikan kesan sebagai suatu usaha yang independent 

tetapi mempunyai tujuan yang sama dengan perusahaan se

cara keseluruhan.

Setiap divisi dijjimpin oleh seorang menejer divi

si yang bebas untuk mengembangkan strategi yang mungkin 

berbeda dengan divisi yang lainnya, tetapi ia tetap tun- 

duk dan bertanggung jawaty atas komitmen yang telah dise- 

tujui bersama dengan menejer seniornya.

Para menejer divisii bertanggung jawab atas profita
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bilitas dari divisinya, tetapi mereka tidak dapat diinin-

takan tanggung jawab atas kondisi-kondisi dan hasil-ha-

si.L yang diluar jangkauan mereka.

Suatu contoh struktur organisasi divisionil dii-

lustrasikan dibawah ini :

GAMBAR ■ - k
< A

Struktur Organisasi Divisionil

Kebaikan dari struktur organisasi divisionil ada

lah pada suatu divisi dapat diterapkan sepenuhnya seba

gai pusat laba ( profit centre ) dan lebih menekankan 

pada pengembangan kreatifitas bagi menejer divisinya, a- 

tau dengan kata lain divisi merupakan pusat inisiatif 

( initiative centre ) bagi perusahaan secara keseluruhan. 

Keleinahannya, divisionil bersifat kaku, adanya kompeti-

^ B a r r y  E. Cushing, op - c 11 , hal. 52
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tif diantara para menejer divisinya, raenyebabkan kurang- 

nya kerja sama yang baik sebagai satu kesatuan usaha.

Struktur organisasi lain adalah struktur organisa 

si matrix. Struktur organisasi matrix adalah struktur 

organisasi yang dit^ta menurut fungsi-fungsi dan didasar 

kan pada proyok-proyek atau program-program perusahaan. 

Struktur organisasi ini tidak dijelaskan lebih lanjut, 

karena kurang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi 

ini.

2.2.2. Sistem Informasi Akuntansi.

Didalam sistem informasi menejemen dapat terdiri 

atas beberapa sub-sistlem. Salah satu sub-sistem tersebut 

adalah sistem informasi akuntansi, sedangkan sub-sistem 

yang lain akan penulis jelaskan dalam kaitannya dengan 

Sistem Informasi Pemasaran pada pembahasan selanjutnya.

Sistem informasi akuntansi merupakan salah satu sub 

sistem yang piling banyak melibatkan prosedur-prosedur dan 

bagian-bagian dalam organisasi dan juga merupakan sistem 

informasi yang paling formal.

Sistein informasi yang formal adalah suatu sistem di. 
mana tanggung jaw^b eksplisit untuk pembuatan in 
formasi telah ditetapkan dan ditugaskan... informa- 
si yang tidak formal adalah informasi yang dengan 
sendirinya timbul dari suatu kebutuhan yang ti-
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dak bisa dipenuhi oleh saluran yang formal, bukan 
diciptakan ol£h penugasan tanggung jawab formal."^

Dari sistem informasi akuntansi diperoleh infor - 

masi-informasi akuntansi ( informasi intern ) yang pen- 

ting bagi menejemen terutama dalam tugas-tugas pengenda

lian dan perencanaafinya.

Informasi tersebut antara lain Laporan Analisa 

Penjualan ( Sales Analysis ), yaitu suatu laporan yang 

menyajikan nilai uang ( omzet ) atau banyaknya unit pen

jualan pada satu periode. Mengenai bentuk laporannya da

pat disajikan sesuai dengan kebutuhan, misalnya penjual

an per daerah, per salesman, per saluran distribusi dan 

lain-lain.

Informasi yang lain adalah informasi tentang ke- 

mampuan memperoleh laba ( Profitability Analysis ) yaitu 

laporan yang membandingkan penjualan dengan biaya - biaya 

yang bersangkutan. Laporan ini dapat berbentuk kemampuan 

laba per jenis barang, per salesman, per daerah dan lain 

la In.

Dari data-data akuntansi dapat dibuat informasi 

statistik berupa trend-trend, proyeksi- proyeksi yang pen 

ting bagi menejemen untuk tugas-tugas perencanaan.

Berikut ini akan diilustrasikan bagan arus doku-

Barry E. Gushing, op - cit, hal.9
1 7
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men yang menggamb&rkan suatu Sistem manual untuk pengo- 

lahan order penjualan uejak diterimanya order tersebut 

sampai dengan penagihannya.

+

1 fi
Barry E.Cushing, Sistem Informasi Akuntansi dan 

Organi sasi Perusahaan, Terjemahan Ruchyat Kosasih, Erla- 
ngga, Jakarta, 1983, hal.529.
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3. Perencanaan Dart Pengendalian Penjualan

3.1. Manfaat Perencanaan

Banyak perusahaan yang dapat beroperasi tanpa a- 

danya perencanaan yang formal, banyak para menejer yang 

mengemukakan bahwa mereka telah melaksanakan fungsi pe- 

inasarannya dengan s^mpurna tanpa melalui suatu perencana 

an yang formal, mereka berpendapat bahwa pasar selalu mê  

ngalami perubahan yang cepat sehingga rencana yang dibu- 

at tidak sesuai lagi.

Pemikiran tersebut memang merupakan salah satu ke- 

lemahan dari perencanaan, rtamun disisi lain perencanaan 

formal memberikan banyak manfaat. Melville Branch dalam 

bukunya Corporate Planning Process mengemukakan manfaat 

perencanaan formil sebagai berikut :

- Mendorong menejer untuk memandang kemuka secara 
sistematis.

- Menghasilkan koQrdinasi yang lebih sempurna ter- 
.hadap kegiatan perusahaan

- Menghasilkan patokan-patokan pengontrolan untuk 
mengukur prestasi. kerja.

- Mendorong perusahaan untuk lebih tegas dalam me
netapkan sasaran dan kebijaksanaan.

- Meningkatkan kesiap-siagaan yang lebih baik terha_ 
dap perkembangan yang mendadak.

- Lebih menigkatkari kesadaran pejabat-pejabat yang 
bersangkutan tent,ang tanggung jawab masing-masing 
yang berinteraksi. satu dengan yang lain. 19

Suatu hubungan antara Perencanaan, Organisasi dan 

Pengendalian Pemasaran dajpat digambarkan sebagai berikut;

^Melville C. Branch, The Corporate Planning Pro
cess , Americant Management Asociation, New York, 1962, hal. 48
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Proses Perenpanaan dan Pengendalian Pemasar an^

PERENCANAAN ORGANISASI PNGENDALIAN

Mengembangkan 
rencana stra- 
tegi.

— ► Melaksanakan 
rencana.

Mengukur hasil

i ,

Mendiagnosa ha 
sil.

Mengetnbangkan 
rencana pema
saran .

Mengambil tin
dakan perbaikan

Perencanaan pemasaran terdiri dari dua komponen 

yaitu perencanaan strategi dan perencanaan pemasaran . 

Organisasi disini berarti penyusunan organisasi untuk me. 

laksanakan program-program operasional, sedangkan pengen 

dalian terdiri atas mengukur, menelaah hasil dan tinda

kan perbaikan. Perbaikan - perbaikan ini merupakan umpan 

balik untuk penatapan perencanaan dan penyusunan organi

sasi.

3.2. Tahap-tahap Perenfcanaan dan Pengendalian

Proses perencanaan dimulai dari penentuan obyek-

tif ( tujuan ) perusahaan, dimana dalam tujuan perusaha

an ini dijelaskan secara garis besar dari eksistensi pe£

^ P h i l i p  Kotler, principle Of Marketing, terjemah- 
an V/ilhelmus WB, PT Midas Stirya Grafindo, Jakarta, 1984., hal.?5^
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usahaan.

Secara umum tujuan perusanaan yang bersifat profit 

oriented difokuskart pada komitment perusahaan untuk meng- 

usahakan tingkat R 0 I ( Return On Investment ) yang ba

ik, meningkatkan market share, harga yang bersaing, atau- 

pun service yang bermutu.

Tahap selanjytnya setelah perencanaan strategi,

adalah menetapkan gql atau sasaran perusahaan. Gol ini

merupakan tujuan perusahaan yang lebih terperinci dan bi- 
/

asanya mempunyai waktu yang relatif pendek. Gol ini seda 

pat mungkin dijabark^n secara kwantitatif dan kwalitatif 

agar apa yang dimaksud menjadi jelas.

Setelah gol sqcara keseluruhan ditetapkan, masing_ 

musing departemen perlu menetapkan target dan program ker_ 

ja masing-masing. Mis^lnya, menejer penjualan perlu me

netapkan target penjualan untuk satu periode, berdasar- 

kan target penjualan tersebut menejer keuangan perlu mem 

buat arus kas untuk menentukan kebutuhan kas dan sumber 

dananya. Jadi gol dan rencana masing-masing bagian semua 

nya terintegrasi dengah tujuan perusahaan secara keselu

ruhan .

Untuk menjamin adanya kesesuaian dengan target 

yang telah ditetapkan, perlu adanya monitoring yang efek 

tif terhadap kegiatan oporasionalnya agar faktor - faktor 

yang menyebabkan deviasi dapat diketahui dan tindakan 

korekt.if dapat segera diambil. Keberhasilan dari sistem
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monitoring ini tergantung pada efektifitas dari sistem in

formasi menejemen dan sistem pengendalian yang ada dalam 

perusahaan.

Penentuan tujuan ( obyektif ) perusahaan seperti 

yang telah dibahas diatas, dihasilkan melalui suatu pro

ses yang sistematig atau yang biasanya disebut dengan

21
Comprehensive Corporate Planning

Berdasarkan obyektif tersebut perusahaan kemudi- 

an merencanakan strategi pemasaran untuk menjamin peng- 

gunaan yang optimal sumber-sumber yang potensial didalam 

maupun diluar perusahaan. Kotler mendefinisikan strate

gi pemasaran sebagai' berikut :

Perencanaan strategi adalah proses menejerial untuk 
mengembangkan dan menjalankan suatu strategi yang 
cocok dengan sasaran dan kemampuan organisasi, dan 
peluang pemasaran yang selalu berubah. Perencanaan 
strategic mengandalkan pada pengembangan suatu raisi 
perusahaan yang tegas dan tujuan pendukungnya....*2

Dalam penyusunan strategi ini harus dipertimbang- 

kan hasil analisis lingkungan usaha, kekuatan dan kele- 

mahan perusahaan. Dalam analisis’lingkungan usaha dire

view perubahan-perubahan yang terjadi pada perekonomi-an 

secara umum, kebijaksanaan pemerintah, kegiatan para pe-

21
Comprehensive Corporate Planning merupakan pen- 

dekatan yang sistematifi-dalam mengembangkan suatu peren
canaan dan pengendalian yang terintegrasi untuk operasi 
perusahaan. Penerapannya dalam perusahaan akan memudah- 
kan koordinasi dan komunikasi diantara menejer operasional

22rbid, hal. 2JB
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saing dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi operasi 

perusahaan.

3*3. Sistem Informasi Pemasaran

Pada saat perusahaan masih kecil, dimana organi

sasi perusahaan masih sederhana, pemilik dapat secara 

langsung memonitjor keadaan didalam perusahaan walaupun 

tanpa sistem informasi yang formal. Semakin besar per

usahaan dimana struktur organisasinya semakin kompleks , 

dan ruang lingkup usahanya semakin luas, pengenalan ling, 

kungan akan semakin terbatas tanpa adanya sistem infor

masi yang formal, Demikian pula halnya pada fungsi pema

saran, dimana keberadaan informasi formal sangat me- 

nunjang keputusan-keputusan pemasaran yang akan diambil.

Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai 

berikut :

A strutured, interacting complex of person, machi
nes, and procedures designed to generate an orderly 
flow of .partiinent information, collected from both 
intra and extra, firm sources, for use as the basis 
for decision making in specified responsibility areas 

r-i.z of marketing management 23

Sistem informasi pemasaran adalah struktur yang kompleks dan saling 

berinteraksi dari Orang-orang, mesin-mesin dan prosedur

^ P h i l i p  Kotler, Marketing Management ; Analysis, 
Planning and Control, Fourth Edition, Prentice Hall In
ternational Inc., London, 1980, hal.602
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yang dirancang untuk menghasilkan informasi yang tepat , 

yang sesuai dengan kebutuhan dan dikumpulkan dari dalam 

maupun dari luar perusahaan, yang digunakan sebagai da- 

sar pengambilan keputusan dalam lingkup tanggung - jawab 

khusu3 dari menejemen pemasnrnn.

Sistem informasi pemasaran digambarkan sebagai se. 

buah 11 kotak " ( CJAMBAR - % ) yang didalamnya terdiri da 

ri beberapa sub-sistem. Sub-sistem tersebut adalah In

ternal Report Syetern, Marketing Intelligent System, Mar

keting Research System dan Analitical Marketing System. 

Masing-masing sub-sistem didalam kotak tersebut saling ber- 

interaksi dengan mpmpergunakan manusia dan alat-alat un

tuk mengumpulkan, toensortir, menganalisa, mengevaluasi , 

dan mendistribusikftn informasi.

Dalam aktivitas tersebut sistem informasi pemasa

ran memerlukan masukan berupa data-data intern dan eks

tern. Setelah dat^-data tersebut diperoleh, kemudian d_i 

olah menjadi beberdpa informasi dan didistribusikan ke

pada para eksekutiif pemasaran yang memerlukannya didalam 

melaksanakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dan pe- 

ngedalian.

Beberapa pe^timbangan yang perlu diperhatikan da

lam menentukan informasi kepada menejemen adalah :

- Model keputusan yang akan diambil.
i

- Jadwal penyampaian informasi yang dibutuhkan a-
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pakah harian, mingguan, bulanan atau tahunan.

- Bentuk informasi yang diinginkan.

- Bentuk studi khusus atau topik khusus yang per

lu d'iinf ormasikan.

- Bentuk dan program analisa data yang diinginkan.

3.3*1* Internal Report System

Sub-sistem yang pertama ini merupakan sub-sistem 

yang paling formal diantara sub-sistem lainnya. Infor

masi yang dihasilkan berupa Laporan Penjualan, Laporan 

Biaya penjualan, Persediaan Barang Dagangan, Arus Kas , 

Piutang Dagang dan laporan-laporan lain. Sebagian besar 

laporan-laporan dari sistem laporan intern ini dihasil

kan oleh sistem akuntansi yang ada dalam perusahaan.

3.3.2. Marketing Intelligence System

Sistem ini memberikan informasi kepada menejemen 

tentang kejadian-kejadian yang berlangsung dalam lingku

ngan usaha sehari-hari. Tujuan dari sistem ini adalah 

mendorong agar eksekutif dapat memonitoi: keadaan diluar 

perusahaan sehingga keputusan yang akan diambil akan se

lalu up to date.

Sistem ini dapat dikembangkan dengan melatih sa

lesman untuk dapat melihat dan melaporkan perkembangan - 

perkembangan baru yang dirasa penting. Selain itu ekse-
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kutif juga diharapkan mengembangkan intelegensinya mela

lui membaca buku-buku, jurnal pemasaran, berita perdaga

ngan, menghadiri pertemuan-pertemuan dan yang terpenting 

para eksekutif diharapkan dapat mengetahui perkembangan 

para saingan.

3.3.3. Marketing Research System

Mengad&kan riset pemasaran berarti merancang me to. 

de pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data secara sis. 

tematis dan mfenemukan data yang relevan dengan situasi 

pemasaran tertentu yang dihadapi perusahaan

Riset pemasaran ini dapat dilakukan oleh bagian 

tersendiri yang dibentuk oleh perusahaan atau dapat di

lakukan dengan mengambil jasa dari perusahaan riset.

Beberapa kegiatan riset yang biasanya dilakukan 

oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- Penentuan ciri pasar.
- Pengukuran potensi pasar.
- Analisis bagian pasar.
- Analisis penjualan.
- Penelitian mengenai kecenderungan usaha.
- Penelitian para pesaing.
- Peramalan jangka pendek.
- Penerimaan produk baru.
- Peramalan jangka.panjang.
- Penetapan harga. '

^^■Philip Kotler, op - cit, hal.78
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3*3*4-* AnalitiCal Marketing System

Sistem analit pemasaran ini adalah terdiri dari

prosedur-prosedur dan model-model pengembangan statistik 

untuk menganalisis hasil riset yang telah diperoleh.

Dari hasil riset yang dilakukan diperoleh data- 

data yang selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan 

mengembangkan model-model statistik seperti analisa re- 

gresi, analisa korelasi, analisa faktor, analisa diskri- 

minasi analisa kelompok dan lain-lain. Hasil analisa ini 

disimpan atau biasa dikatakan sebagai bank statistik, di. 

mana untuk mertgambil keputusan dapat digunakan data-data 

dari bank statistik tersebut.

00O00
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K E 4 D A A N D I  P E R U S A H A A N

1 . Se.jarah Singkat dan Perkembangan Perusahaan

Perusahaan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 

berbentuk Pers,eroan Terbatas yang mulai didirikan pada 

tanggal 19 December 1975 dengan akte notaris Amir Syarif 

fudin S.H di Denpasar, Bali dan telah mendapatkan penge- 

sahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 

Surat Keputusan Nomor Y.A.5 / 288 / 25 tertanggal 28 Ju- 

ni 1976.

Sejak awal didirikannya, P.T. " X ,f telah mengala 

mi perubahan nam& dengan akte perubahan nomor 62 tanggal

3 April 1976 dari notaris yang sama.

Sesuai dengan isi pasal 2 anggaran dasar perusa- 

haa, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi :

- Perd4gangan Umum berbagai bahan bangunan untuk 

proy<?k-proyek.

- Sebagai distributor bermacam-macam besi beton 

produksi P . T . Krakatau Steel untuk vilayah pema

saran Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.’

Pada mulanya perusahaan ini hanya memperdagangkan 

kayu yang diperoleh dari Kalimantan dan dipasarkan dirta-

B A B  III

4 2
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erah Bali dan Nusa Tenggara. Kayu-kayu ini diperoleh su- 

dah dalam bentuk gergajian yang terdiri dari bermacam-ma 

cam jenis dan ukuran, Usaha dari perusahaan ini mengala- 

mi perkembangan yang pesat karena adanya pembangunan yang 

dilakukan di daerah Bali sehubungan dengan pengembangan 

daerah pariwigata* Selain itu didaerah Bali pada waktu 

itu belum banyak perusahaan saingan yang bergerak dalam 

bidang perdagangan kayu. Perusahaan raengalami puncak pe£ 

kebangannya pada tahun 1980 dimana Pemerintah membangun 

proyek-proyek besar didaerah Bali dan sekitarnya.

Keadaan ini tidak dapat bertahan lama, karena be

berapa perusahaan saingan mulai bermunculan yang menga- 

kibatkan penjualan perusahaan semakin menurun. Akhirnya 

pimpinan perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian 

nya pada pengembangan perusahaan dalam bidang usaha yang 

dapat memberikan keuntungan yang lebih baik. Bidang usa

ha yang baru ini merupakan pengembangan dari jenis usaha 

yang lama, yaitu perusahaan tidak Uanya mensuplai kebu- 

tuhan kayu saja melainkan perusahaan berusaha mensuplai 

semua kebutuhfin bahan bangunan untuk proyek-proyek.

Salah satu yang disuplai perusahaan ini adalah be- 

si beton sebagai bahan konstruksi.Karena besarnya omzet 

penjualan yang dicapai perusahaan ini maka P.T. Krakatau 

Steel sebagai produsen besi beton menunjuk P.T. " X 11 se. 

bagai salah satu distributornya untuk wilayah penjualan
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Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam njenjalankan usahanya, P.T.'" X tr memperoleh 

fasilitas kredit dari suatu Bank Pemerin-tah di Denpasar. 

Fasilitas kredit yang diberikan tersebut adalah berben- 

tuk kredit rekening koran dengan suatu plafon yang besar 

nya telah ditentukan dan dengan tingkat bunga tertentu. 

Selain kredit yang diberikan pemerintah, pemenuhan kebu- 

tuhan modal pferusahaan juga ditunjang oleh beberapa sum- 

ber modal swapta.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi pada P.T. " X 11 dibentuk ber- 

dasarkan kebutuhan yang ada> jadi bersifat fleksibel. Hal 

ini dimaksudkan dengan adanya fleksibilitas yang tinggi 

dalam struktur organisasi, maka perusahaan dapat menga- 

tasi hambdtan-hambatan baik yang berasal dari dalam mau

pun dari luar perusahaan. Sering untuk mendapatkan kom- 

posisi yang optimal pimpinan perusahaan mengadakan muta- 

si dan promosi bagi para karyawannya sesuai dengan bi-

dangnya maoihg-masing.

Hal ini tidak berarti para eksekutif yang mempu

nyai fungsi pokok dalam struktur organisasi selalu meng- 

alami perubahan, hanya fungsi-fungsi yang secara tehnis 

harus dilakukan penyesuaian yang mengalami perubahan.

Berikyt ini akan dijelaskan job discription dari
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masing-masing jangsi dalam struktur organisasi fungsi- 

onil beserta gambar struktur organisasinya.

Direktur Utamfr

Direktur utama P.T. ,r X n ini juga merangkap se

bagai pemilik perusahaan. Dalam melaksanakan pekerjaan- 

nya direktur Utama ini dibantu oleh seorang sekretaris 

dan seorang pengawas intern.

Pengawas Intern

Tugas-tugas pengawasintern adalah sebagai berikut

- Memeriksa dan meneliti secara kontinyu apakah 

sistem dan prosedur yang berlaku dikantor pusat 

maupUn ditiap divisi berjalan sesuai dengan per_ 

atur&n yang telah ditetapkan.

- Memeriksa dan meneliti bukti-bukti dan laporan- 

laporan dari kantor pusat maupun divisi - divisi 

terutama dibidang keuangan dan akuntansi.

- Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai te- 

muanpya dalam perusahaan-

- Memberikan analisa-analisa kepada pimpinan da

lam hubungannya dengan pengendalian perusahaan.

Keuangan dan Akuntansi

Tugas-tugas menejer keuangan dan akuntansi ada - 

lah sebagai berikut :

- Menyusun laporan keuangan konsolidasi, rencana

45
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keuangan dan anggaran tiap-tiap divisi.

- Mengalokasikan dana perusahaan.

- Mengatur masalah akuntansi, perbankan dan perpa. 

jakan*

- MeranCang sistem akuntansi yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan dan menerapkannya.

- Mengatur sistem upah dan gaji.

Perencanaan dan Pengembangan

Tugas-tygas menejer perencanaan dan pengembangan 

adalah sebagai berikut :

- Menyupun dan merumuskan rencana dan strategi 

pengeftbangan perusahaan.

- Menguinpulkan, mempelajari dan menganalisa data- 

data dan informasi tentang keadaan dan perkem- 

bangah perekonomian

- Menyarankan investasi baru.

- Mengadakan studi untuk perluasan usaha.

Investasi

Tugas-tugas menejer investasi adalah sebagai ber

ikut :

- Memonitor investasi yang dilakukan perusahaan.

- menyarankan hal-hal sehubungan dengan rencana 

investasi.
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- Mengawasi jumlah investasi.

Personalia dan Umum

Tugas-tugas menejer personalia dan umum adalah se 

bagai berikut :

- Melaksanakan fungsi-fungsi umumseperti adminis- 

trasi pegawai, urusan rumah tangga perusahaan.

- Mengatur penerimaan pegawai.

- Seleksi dan penempatan pegawai baru.

- Meng&dakan program latihan dan pengmbangan kar- 

yawaft perusahaan.

Pemasaran

Tugas-tugas menejer pemasaran adalah sebagai ber

ikut :

- Menyusun rencana penjualan.

- Mengatur strategi pemasaran perusahaan.

- Mengumpulkan dan menganalisa data-data tentang 

keadaan pasar.

- Mengawasi sistem pemasaran untuk divisi-divisi.

- Menqntukan kebijaksanaan harga.

- Mer^ncanakan advertensi.

Kepala Divisj.

Tugas-tugas kepala divisi adalah sebagai berikut:

M  I L I  K. 
PERPUSTAKAAN 

'UN IV ER SIT AS  A IR L A N G G ^ ' 
S U R A B A Y A
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- Melaporkan tentang perkembangan divisinya.

- Memimpin dan mengurus divisinya sesuai dengan 

tujUan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

- Mer0ncanakan dan menerapkan struktur organisasi 

divisinya sesuai dengan kebutuhan.

- Menghadiri rapat yang diadakan oleh pimpinan 

baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat 

insidentil.

3. Perencanaan Pen.jualan

Rencana penjualan yang dibuat perusahaan, disusun 

dengan didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam mela- 

kukan penjualan dan disesuaikan dengan tingkat keuntung- 

an yang ingin dicapai perusahaan pada periode yang akan 

datang. SlaH satu aktivitas utama dalam menyusun Rencana 

Penjualan adalah membuat ramalan penjualan ( Sales Fore

cast ) yaitu memperkirakan berapa total penjualan yang 

dapat dicapai oleh perusahaan untuk periode yang akan da 

tang.

Bebepapa informasi yang diperlukan pimpinan per

usahaan dalp.m membuat ramalan penjualan adalah sebagai 

berikut :

- Informasi tentang tingkat penjualan perusahaan 

pada waktu-waktu yang lalu.

- Informasi kegiatan perusahaan saingan.

£0
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- Keddaan perekonomia secara umum.

- Daya serap pasar, yang dihubungkan dengan bebe- 

rapa proyek yang akan berlangsung.

- Saran-saran yang diperoleh dari dalam perusaha- 

an maupun dari para ahli misalkan para pejabat 

setempat.

- Informasi dari beberapa media masa.

Rencana penjualan pada perusahaan ini disusun se- 

tiap awal tahun dalam suatu rapat yang dihadiri oleh pa

ra menejer dan kepala divisi, dimana tugas para menejer 

adalah memberikan advis kepada pimpinan dalam merencana- 

kan penjualan.

Perusahaan tidak. membuat perencanaan yang jangkau 

annya melebihi waktu satu tahun, sehingga perusahaan ti

dak dapat nterumuskan secara tegas tentang rencana jangka 

panjangnya. Oleh karena itu Rencana Penjualan yang dibu- 

at perusahaan bukan merupakan penjabaran rencana jangka 

panjang, mQlainkan hanya merupakan satu bagian perenca

naan yang terpisah yang memberikan kesan seolah-olah ti

dak mengarah pada satu sasaran yang pasti..

Menurut pimpinan perusahaan untuk tidak membuat 

rencana jangka panjang adalah kurangnya informasi yang 

diperlukan oleh pimpinan untuk dapat membuat rencana jang 

ka panjang, hal ini disebabkan karena bidang usaha per

dagangan afialah bidang usaha yang diliputi oleh ketidak- 

pastian dan sangat tergantung pada keadaan perekonomian
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yang berlangsung disekitarnya. Selain itu strategi pe- 

ngembangan perusahaan yang bersifat ekspansif menyebab- 

kan rencana jangka panjang kurang dapat roendukung stra

tegi ini. Strategi ini terlihat pada perkembangan peru

sahaan sejak awal didirikannya sampai saat ini, dimana 

pada saat ini perusahaan mempunyai beberapa divisi antara 

lain :

- Divisi kontraktor yang melayani,proyek - proyek 

Pemerintah maupun swasta.

- Agen penjualan kendaraan bermotor merk M Vespa" 

untuk wilayah penjualan Denpasar dan sekitarnya

- Perusahaan pengangkutan darat dengan trayek Ja- 

wa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

- Perkebunan Vanili di Bali.

Dari jenis-jenis usaha yang dimiliki perusahaan 

terlihat bahwa perusahaan tidak berusaha mengembangkan 

pada satu jenis usaha saja melainkan berusaha mencari u- 

saha lain yang lebih potensial.

Secara garis besar, perencanaan penjualan yang a- 

da dalam P.T. " X 11 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Pertama kali keputusan yang akan diambil dalam hal ini 

adalah menentukan anggaran penjualan untuk periode satu 

tahun yang akan datang. Metode yang digunakan untuk me

nentukan anggaran penjualan ini adalah dengan mengalikan 

prosentase Market Share dengan estimasi kebutuhan pasar.
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Didalam menentukan market share perusahaan, pimpi

nan perusahaan hanya memperkirakan saja besarnya, yaitu de- 

ngan cara niembandingkan besarnya P.T " X " dengan peru

sahaan laih yang sejenis dalam lingkungan dimana perusa

haan beroperasi, dengan pemikiran semakin besar perusaha 

an semakin besar pula kemampuannya dalam menguasai pasar.

Dalam beberapa hal pemikiran tersebut diatas da

pat dibenarkan, tetapi untuk dapat mengetahui secara pas^ 

ti besarnya secara kwantitatif, harus dilakukan suatu pe 

nelitian padar dan beberapa analisa untuk menentukan ma£ 

ket share. Karena lemahnya sistem informasi pada peru

sahaan ini menyebabkan pimpinan tidak memperoleh infor

masi pasar sfccara formil dan kontinyu,. sehingga pimpinan 

tidak dapat fliengikuti perkembangan pasar, dimana hal ini 

penting untuk mengetahui posisi perusahaan sehubunsan 

dengan perusahaan saingan.

Market share yang diperkirakan perusahaan adalah 

sebagai berikut j

- Untuk; daerah penjualan Jawa timur perusahaan di_ 

perkirakan menguasai _+ 1% dari kebutuhan yang 

ada.

- Untuk: daerah penjualan Bali _+ 10%.

- Untuk, daerah Nusa Tenggara _+ 30%.

Sedangkan untuk menentukan kebutuhan pasar, perusahaan 

memerlukan inf <?rmasi-inf ormasi sebagai berikut :
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Informasi. Keadaan Perekonomian Secara Umum

Dengan menggunakan intuisinya, pimpinan berusaha 

untuk mengenal keadaan yang berada disekitar lingkungan 

operasi perusahaan. Beberapa informasi diperoleh dari mê  

nejer Perencanaan dan Pengembangan, dan menejer Investa- 

si, dimana menejer-menejer tersebut sedikit banyak menge_ 

tahui masalah keadaan ekonomi sehubungan dengan pekerja- 

annya yang berhubungan dengan perekonomian secara makro.

Informasi ini tidak diberikan secara sistematis 

dan kontinyu melainkan hanya secara lisan dan tidak me- 

lalui pencatatan resmi, karena pada hakekatnya informa

si tentang keadaan perekonomian ini bukan merupakan in

formasi formal . dimana sangat tergantung dari kejelian pim 

pinan dalam .pemanfaatannya.

Informasi tentang proyek-proyek yang akan berlangsung.

Inforrnasi ini adalah salah satu informasi terpen- 

ting bagi perusahaan, karena dengan diperolehnya infor

masi ini perusahaan dapat merencanakan penjualannya -se

cara lebih tefarah. Informasi ini diperoleh dari menejer 

Pemasaran yang langsung berkepentingan dengan masalah i- 

ni. Dalam usaha untuk memperoleh informasi ini menejer 

Pemasaran mengadakan pendekatan-pendekatan pada beberapa 

instansi pemerintah yang berkepentingan atau kepada bebe
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rapa perusahaan kontrakt'or yang merupakan langganan peru

sahaan ini. Untuk proyek-proyek yang akan ditangani per 

usahaan ini sendiri, informasi langsung diperoleh dari 

kepala divisi kontraktor.

Informasi tentang harga

Informasi tentang harga ini bagi P.T n X " merupa 

kan informasi yang paling sulit diperoleh. Maksud dari 

informasi harga disini adalah informasi tentang harga yang 

diajukan oleh perusahaan saingan pada saat mengajukan ten

der karena m&sing-masing perusahaan berusaha merahasia - 

kan harga-harga yang akan diajukan. Dalam hal ini pimpi- 

nan hanya dapat memperkirakan saja besarnya harga yang 

akan diajukan, saingan dengan jalan mengetahui tingkat k£ 

untungan yang biasanya diambil oleh para saingan. Infor 

masi ini diperoleh dari menejer pemasaran, karena pejabat 

ini lah yang tugasnya melaksanakan tender.

Selain informasi-informasj. tersebut diatas, dalam 

aktivitas perencanaan pimpinan memerlukan beberapa infor 

masi intern. Ihformasi ini pada dasarnya adalah informa- 

si tentang kekuatan diri sendiri dalam melakukan penju

alan yang antara lain adalah sebagai berikut : •

- Kemampuan penyediaan dana dari perusahaan. In

formasi ini diperoleh dengan mengetahui posisi 

kas perusahaan ( contoh form lihat pada halaman
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lampiran ), jumlah piutang;ysoig-,akan jatuh tempo 

plafon kredit yang dapat diambil dan informasi 

lainnya.

- Keitiampuan penjualan dari cabang-cabang perusaha 

an. Informasi ini dapat diperoleh dari Laporan 

Penjualan Cabang.

- Kemampuan penjualan dari tenaga penjual yang a- 

da di perusahaan. Informasi ini diperoleh dari 

kepala Divisi Perdagangan berdasarkan prestasi 

para bawahannya. *

Dari pengamatan yang penulis lakukan pada perusa

haan ini diperoleh fakta bahwa Rencana Penjualan yang d_i 

buat perusaha&n tidak/kurang dapat diterapkan secara te- 

pat pada perusahaan. Kesimpilan ini penulis nyatakan se- 

telah melihat adanya selisih-selisih yang cukup material 

pada anggaran dan realisasinya ( lihat TABEL - 1 ).

Dari tabel tersebut terlihat bahwa anggaran yang 

dibuat perusahaan sebesar Rp 2.584.000.000,- ternyata 

realisasinya hanya sebesar Rp 2.212.24-6.4-68,- . Berarti 

disini terdapat selisih sebesar Rp 371.753 * 5 3 2 dari pen

jualan yang direncanakan atau penjualan hanya mencapai 

86,7 % dari anggaran. Hal ini disebabkan karena banyak- 

nya proyek-proysk besar yang rencananya akan dijadikan 

sasaran ternyata, meleset. Melesetnya rencana tersebut ka. 

rena informasi y&ng diperoleh pimpinan kurang tepat.
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ANGGARAN PENJUALAN DAN REALISASINYA 

Per. 1985 - 1986

TABEL 1

Bulan Realisasi Anggaran Selisih %

Januari 89.057.101,7 130.000.000 (40.942.898,3) (3 1,4)

Februari 193.600.043,8 234.000.000 (40.399.956,2) (17,2)

Maret 719.612.497. 780.000.000 (60.387.956,2) ( 7,7)

April 221.623.226 200.000.000 21.623.226 10,8

Mei 297.013.594 315.000.000 (17.986.406) ( 5,7)

Juni 203.909*917,2 240.000.000 (36.090.082,8) ( 15 )

Juli 175.131.025,8 230.000.000 (54.868.974,2) (23,8)

Agustus 71.349.964,3 130.000.000 (58.650.035,7) (45,1)

September 37.467.141,9 75.000.000 (37.532.858,1) ( 50 )

Oktober 50.866.428,7 75.000.000 (24.133.571,3) (32,10

Nopember 38.023.758,7 75.000.000 (36.976.241,3) (49,3)

Desember 114.591-769,1 100.000.000 14.591.769,1 14,6

T o t a l 2.212.24.6.468 2.584.000.000 (371.753.532) (14,3)

Angka-angka dalam tabel ini dibuat
berdasarkan laporan yang dibuat o- 
leh Bagian Accounting.

- Angka - angka telah disederhanakan.

Seperti telah dijelaskan dimuka, bahwa jenis usa

ha perdagangan inpL aktivitasnya sangat tergantung . dari
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!<• idaan pQrekonoi»ian yang tidak dapat dikendalikan per- 

UL^haan. Keadaan seperti ini menyebabkan pimpinan tidak 

dapat mendeteksi adanya fluktuasi-fluktuasi dalam aktivi 

tas penjualannya yang mengakibatkan perencanaan yang di- 

buat tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Dari grafik realisasi penjualan yang diperbandinj* 

kan untuk tahun 1984 dan 1985 ( lihat grafik pada hala- 

man lampiraji ) terlihat bahwa fluktuasi yang terjadi se~ 

hubungan dengan aktivitas penjualan adalah besar. Dari 

sini jelas apabila perusahaan mengestimasikan tingkat pen

jualan berdasarkan angka-angka penjualan pada periode-p£ 

riode yang telah lewat tanpa memperkirakan periode yang 

akan datang, maka rencana penjualan yang dibuat tidak 

akan tepat. Menyadari hal ini, pimpinan berusaha untuk 

mendapatkan ilnformasi-informasi kebutuhan pasar untuk me_ 

rencanakan penjualannya, akan tetapi sistem informasinya 

kurang dapat inenunjang kebutuhan informasi tersebut.

Pengendalia;n Penjualan

Pengend&lian penjualan pada perusahaan ini melipu 

ti prosedur-prOsedur dan laporan-laporan yang memungkin- 

kan adanya pengawasan yang memadai terhadap aktivitas 

penjualan diperusahaan sehingga target yang telah dite- 

tapkan dapat tercapai secara efisien. Prosedur penjualan 

dalam perusahaaft ini meliputi prosedur penjualan tunai
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prosedur penjualan kredit serta prosedur penagihannya.

4.1. Prosedur Penjualan Tunai.

Bagian Penjualan

- Bfcrdasarkan order permintaan pembelian yang 

diterima dari langganan, Bagian Penjualan meng- 

hubungi pejabat yang bertugas memberikan per- 

setujuan kredit untuk mengetahui apakah lang- 

garian tidak melebihi plafon yang telah ditetap- 

kan. Bila disetujui petugas bagian penjualan 

memberitahukan kepada langganan bahwa pesanan 

akan dikirimkan sesuai dengan tanggal yang di- 

minta.

- Membuat Surat Perintah Pengiriman Barang ( S.P. 

P ) rangkap lima.

S.P.P ini juga berfungsi sebagai Surat Perintah 

Pengeluaran Barang dari gudang dan di distribu- 

sikan sebagai berikut :

- Lembar 1,2,3,4 diberikan kepada Bagian Kredit 

untuk mendapatkan•pengesahannya.

Bagian Kredit

- Setelah mendapatkan S.P.P dari Bagian Penjualan 

meneliti sekali lagi dan memberikan tanda per-
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setujuan dan mendistribusikan sebagai berikut :

- Lembar 1 diberikan- kepada Fakturis ( Billing )

- Lembar 2,3,4- diberikan ke Gudang.

Gudang

- Setelah menerima S.P.P lembar 2.3*4- dari Bagi- 

an Kredit menyiapkan barang-barang yang dimin- 

ta dan menghubungi Bagian Pengiriman dengan me- 

nyerahkan lembar 2&3- Lembar ke /+ diarsip seba

gai bukti pengeluaran barang dan mencatatnya pa 

da Kartu Gudang.

Pengiriman

- Setelah menerima S.P.P dari Gudang, petugas pe

ngiriman memeriksa barang-barangnya yang telah 

disiapkan oleh petugas bagian gudang apakah te

lah Besuai dengan yang tertera pada S.P.P bila 

sesuai petugas pengiriman menanda tanga,ni kemu- 

dian mengiriinkan kepada lang anan dengan diser- 

tai S.P.P lembar 2&3.

- Meminta tanda terima dari langganan pada S.P.P3 

dan m$ngembalikan ke Bagian Penjualan.

Billing

- Setelah menerima S.P.P yang telah ditanda-tanga 

ni langganan, moncocokkan dengan S.P.P yang di- 

terima dari Bagian Kredit. Setelah cocok dibuajb
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kan Faktur rangkap empat, yang didistribusikan 

sebagai berikut :

- Lembar 1&2 diberikan ke langganan bila dilu- 

nasi.

- Lembar 3 diberikan ke Bagian Piutang.

- Lembar 4 diarsip.

Piutang

Berdasrkan Faktur yang diterima, Bagian Piutang 

mencatatnya pada Kartu Piutang, memberikan la- 

poran kredit pada bagian kredit dan secara ber 

kala memberikan konfirmasi kepada langganan.

4.2. Prosedur Penagihan

Seksi Penagihan

- Faktur-faktur yang jatuh tempo dicatat dalam « 

Daftar Penagihan ( DP ) rangkap dua.

- DP dan faktur dengan bukti-buktinya diterus- 

kan ke bagian Akuntansi dan Keuangan untuk 

diperiksa dan diteruskan kepada .petugas pena 

gih, sedangkan DP-1 dirasip.

- Menerima kembali Faktur dan Bukti-bukti yang 

tidak tertagih dengan DP nya, dan mencatat 

peneriniaUn kembali ini pada DP dan menanda ta-
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ngani DP sebagi bukti bahwa DP telah diterima 

k<Smbali.

Faktur dan bukti-buktinya serta DP-2 diarsip s_e 

dangkan DP-1 diserahkan kembali kepetugas pena- 

gih.

Akuntansi dan Keuangan

- Menfcrima Faktur dan bukti-buktinya yang telah ja 

tuh tempo dan DP nya untuk kemudian diperiksa 

dan ditanda tangani pada fakturnya.

Petugas Penagih

- Menerima Faktur dan bukti-buktinya yang telah 

jatuh tempo kemudian meneliti dan mencocokkan 

dengan DP nya.

- Menyerahkan DP-1 ke seksi penagihan dan melak- 

sanakan penagihan ke langganan.

- Pada gore hari mempertanggung jawabkan hasil p_e 

nagihannya dengan :

- menykrahkan kembali Faktur-faktur dan bukti- 

buktinya kepada seksi penagihan dan menerima 

DP-1 yang telah ditanda tangani oleh kepala 

seksi penagihan.

- Menyerahkan uang atau cek hasil tagihan kepa

da kaSir sebagai bukti penyetoran uang.
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- Menerima dan memeriksa uang atau cek dengan DP- 

nya, berdasarkan dokumen tersebut dibuatkan kas 

b0n masuk rangkap tiga selanjutnya adalah pros^ 

dur penerimaan kas.

5 . Fen^endalian Piutang

Dari .prosedur penjualan kredit yang telah dijelas_ 

kan diatas, terlihat bahwa kepala divisi mempunyai pera- 

nan yang penting atas terjadinya piutang :dagang dalam 

perusahaan irli Sebagai pejabat yang bertanggung - jawab 

atas piutang dagang yang terjadi, ia harus berusaha me- 

ngendalikan piutang sedemikian rupa sehingga dapat meng- 

hindari kerugian yang diakibatkan tidak tertagihnya piu

tang tersebut.

Pengendalian piutang ini meliputi kebijaksanaan 

pemberian kredit kepada langganan sampai dengan kelanca- 

ran penagihannya. Kebijaksanaan pemberian kredit ini tarn 

pak pada prosedur penjualan kredit, dimana dinyatakan 

bahwa semua order pembelian yang masuk harus melalui dan 

mendapatkan per$etujuan kepala divisi Perdagangan untuk 

selanjutnya baru dilaksanakan prosedur sebagai mana me£ 

Mnya. Disini kepala divisi memeriksa dan menetapkan a- 

pakah seorang langganan layak untuk diberikan kredit se

suai dengan pertauran yang ada.
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Dalam kebijaksanaan untuk menentukan kelayakan pem- 

berian kredit ini kepala divisi Perdagangan memerlukan 

beberapa informasi tentang kondisi langganan. Informasi 

ini diperoleh dari catatan-catatan dalam perusahaan, di- 

antaranya adalah saldo piutang langganan dan informasi 

tentang sejarah kredit dari masing-masing langganan. In

formasi tersebut diperoleh dari bagian Akuntansi yaitu 

dari Kartu Piutang yang mencatat saldo piutang masing-ma 

sing langganan, dan dari kartu ini pula dapat diketahui 

bagaimana reputasi langganan dalam pembayaran hutangnya 

pada masa lanipau.

Sedangkan informasi dari luar perusahaan yaitu in 

formasi tentajig kondisi langganan, tidak didapatkan oleh 

pejabat ini, ha.nya kadang-kadang petugas penagihan atau 

salesman membarikan informasi yang tidak tercatat, hanya 

lisan saja. Pada kenyataannya informasi ini tidak mendu- 

kung kebijaksanaan pemberian kredit karena dengan tidak 

tercatatnya informasi tersebut menyebabkan pejabat ini 

seringkali lupa.

Kebi j aksanaan kredit pada perusahaan ini tidak me_ 

nentukan batas piaksimum kredit yang dapat diambil oleh 

langganan, karena masing-masing langganan ..mempunyai daya 

beli yang berbeda-beda. Ada diantara langganan yang mem- 

punyai kemampuan yang besar dalam membayar hutangnya me_s 

kipun pembeliannya dalam jumlah yang besar, tetapi ada-
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pula beberapa langganan yang pembayaran hutangnya lambat 

meskipun p^mbeliannya dalam jumlah yang kecil.

Menurut pimpinan perusahaan, akan tidak efektif 

jika perusahaan menetapkan batas maksimum untuk piutang

nya, misalkan ada langganan yang akan mengadakan transak 

si pembelian sebesar Rp 50 juta, apabila perusahaan me

netapkan batas maksimum untuk piutangnya .hanya sebesar 

Rp 25 juta saja maka perusahaan akan kehilangan kesempa- 

tan menjual lebih besar. Apabila perusahaan menetapkan 

batas maksimum yang lebih tinggi untuk piutangnya, maka 

hal ini akan isa-sia saja karena hanya akan menyebabkan 

langganan membeli diluar kemampuannya.

Jadi tolok ukur yang digunakan untuk penilaian 

langganan yang akan membeli secara kredit bukanlah besar 

nya saldo piutang langganan melainkan peninjauan seksama 

terhadap segi bonafiditas langganan dan reputasi langga

nan dalam pembayaran hutang-hutangnya dimasa lalu.

Tidak adanya peraturan yang tegas yang dapat di

gunakan sebagai pegangan oleh kepala divisi dalam kebi- 

jaksanaan pemberian kredit, menyebabkan tugas kepala di

visi kurang dapat berfungsi dengan baik. Seleksi langga

nan yang dilakul<an oleh kepala divisi pada dasarnya hanya 

menjaga agar langganan yang benar - benar sudah terkena 

11 black list " lolos untuk melakukan transaksi dengan 

perusahaan, tetapi untuk langganan yang mendekati krite-

M ' L I K
PERPU5TAKAAN 1

‘ UNIVERS1TAS A1RLA* - 
S U  R  A  B / M

,1 m M, m -■—
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ria ini mapih bebas raelakukan .transaksi dengan perusaha 

an dalam jurolah besar.

Seringkali terjadi dalam perusahaan ini, Direktur 

Utama yang juga sebagai pemilik perusahaan memerintahkan 

kepada kepala divisi Perdagangan untuk melayani sejumlah 

pembelian dari langganan tanpa harus melalui seleksi ter 

lebih dahulU, karena langganan tersebut adalah relasi 

pimpinan perusahaan.

Kondisi-kondisi diatas menyebabkan . piutang. = yang 

tak tertagih pada perusahaan ini menunjukkan angka yang 

tinggi. Dar^ transaksi penjualan yang dilakukan selama 

periode 1984- - 1985 sebesar Rp 2 .2 1 2 .2 4 6.4-86,- ( lihat 

TABEL 2 ) menimbulkan piutang pada akhir periode se

besar Rp 589*920.305,- dari jumlah ini yang dapat dikla 

sifikasikan lancar adalah sejumlah Rp 114*451.735,- se- 

dangkan sejumlah Rp 87.879.290,- dapat diklasifikasikan 

kurang lancar karena usianya rata-rata sudah lebih dari 

dua bulan, sed&ngkan sisanya Rp 387.571.288,- adalah piu 

tang yang tidak lancar dan mempunyai kemungkinan tidak 

tertagih.

Dari sejumlah Rp 387.571.288,- diatas sejumlah 

Rp 279.858.390,- adalah piutang yang usianya lebih dari 

satu tahun ( TABEL 3 ) dan Rp 56.989.380,- telah dihapus 

kan pencatatannya pada laporan keuangan, sodang sisanya, 

masih tercantum pada laporan keuangan yaitu pada pos Pi

utang jangka panjang.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTEM INFORMASI MENEJEMEN ... ADI HARYO SANTOSA



K
L
A
S
I
F
T
K
A
S
I
 

U
M
U
R
 

P
I
U
T
A
N
G

68

S
u
m
b
e
r
 

: 
i
n
t
e
r
n
 

p
e
r
u
s
a
h
a
a
n

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI SISTEM INFORMASI MENEJEMEN ... ADI HARYO SANTOSA



69

TABEL : 3

DAFTAR PIUTAHG TIDAK LANCAR 

Per 31 Desember 1935

UMUR PIUTANG J U M L A H

120 hari s/d 150 hari Rp7 9-759.230,-

151 hari s/d 180 hari Rp;12.845.720,-

181 hari s/d 210 hari Rp 8.984.350,-

211 hari s/d 240 hari Rp 15.899.370,-

2/41 hari s/d 270 hari Rp 18.084-380,-

271 hairi s/d 300 hari Rp 13.458.900,-

301 hari 3/d 330 hari Rp 17.723.910,-

331 hari s/d 360 hari Rp 10.957.030,- .

Diatas 3&0 hari Rp279.858.390,-

Total Rp 387.571.280,-

Kflterangan :

Tabel teraebut diatas disusun 
berdasarkan catatan umur piu
tang perusahaan termasuk bobe 
rapa piutang yang telah diha- 
pus

SuTnber ; intern perusahaan.
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6. Laporan,- laporan

Laporan-laporan pada perusahaan ini digolongkan 

menjadi empat golongan, yaitu Laporan Harian, Laporan Ming- 

guan, Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan.

LAPORAN HARIAN

H-1 Laporati Harian Kas

Laporan ini menyajikan ringkasaii transaksi 

harian dari Kas dan Bank. Laporan ini memberikan in

formasi kepada menejer Administrasi dan Keuangan me. 

ngenai arus kas sehari-hari sehingga dapat dapat di_ 

buat perencanaan kas yang tepab agar dana kas dapat 

dimanfafctkan secara maksimal.

H-2 Laporan Harian Penjualan

L<aporan ini menyajikan perincian penjualan 

harian per group barang, baik penjualan kredit mau- 

pun penjualan kontan

LAPORAN MINGGtyAN

M-1 Laporan Posisi Persediaan

Laporan ini menunjukkan posisi persediaan -ti_ 

ap golongan barang pada setiap akhir minggu. Posisi 

persediaan yang disajikan disini adalah posisi per

sediaan t$hnis.

M-2 Laporan Pqsisi Persediaaan Ekonomis

Laporan ini berguna bagi Bagian Penjualan un

tuk mengatur penjualan sedemikian rupa sehingga ti-
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dak sampai terjadi penjualan kembali atas barang 

yang telah dijual atau sebaliknya.

M-3 Laporan Penjualan

Laporan ini menyajikan ikhtisar penjualan 

per golongan barang secara mingguan kemudian diban 

dingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dari 

informasi ini menejemen dapat mengambil tindakan 

apabila realisasi penjualan ternyata lebih rendah 

dari yang ditargetkan.

LAPORAN BULANAH

B-1 Risala|i Usaha

Laporan ini menyajikan informasi yang pen- 

ting mringenai hasil usaha tiap bulan dari divisi 

komerslal dan divisi karya. Selain itu risalah ini 

juga menyajikan informasi mengenai posisi keuangan 

dan statistik bulanan. Risalah usaha ini disajikan 

secara komparatif antara anggaran dari bulan ber- 

jalan sampai dengan bulan ini.

B-2 Neraca

Laporan ini menyajikan gambaran posisi keu

angan yang meliputi harta, hutang dan modal. Nera

ca disajikan dengan perbandingan bulan yang sama 

pada tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar d_i 

peroleh gambaran mengenai perkembangan tentang har 

ta, hutang dan modal perusahaan.
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B-3 Laporan Rugi Laba

Laporan ini menyajikan gambaran keuntungan 

bersihA biaya operasi, harga pokok dan penjualan 

selanla bulan laporan. Laporan ini diperbandingkan 

dengan anggaran agar dapat dianalisa prestasi yang 

bisa dicapai maupun kerugian-kerugian yang terjadi 

pada biaya-biaya mapun hasil penjualan.

B-4 Analisa Sumber dan Penggunaan Dana

Analisa ini dimaksudkan untuk menunjukkan 

perkembangan keuangan ditinjau dari sumber - sumber 

dan penggunaan dana selama bulan laporan sampai de_ 

ngan bulan laporan. Analisa ini melengkapi informa 

si posisi keuangan yang ditunjukkan dalam Neraca. 

B-5 Laporai} Pen.jualan dan Laba Kotor per Group Barang 

Laporan ini berisikan ringkasan penjualan 

bersih, harga pokok dan laba kotor per group barang 

samapai dengan bulan laporan. Pada laporan ini di- 

gambark&n juga perbandingan prosentase laba kotor 

yang dicapai selama suatu bulan dengan target yang 

ditetapkan.

B-6 Daftar Umur Piutang

D'aftar ini menunjukkan analisa umur piutang 

dagang, piutang pegawai dan direksi dan piutang la 

innya.

Bentuk-bentuk laporan diatas \dapat.:dilihat pada:' halaman 

lampiran pada akripsi ini.
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P E M B A H A S A N

Setelah membandingkan dengan teori-teori yang ada 

penulis tnenemukan dua kelemahan yang cukup materiil da- 

lam rangka mengedalikan penjualan secara efektif pada per_ 

usahaan ini. Dimana kelemahan-kelemahan tersebut ... saling 

berkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga tidak bi- 

sa hanya memperbaiki satu kelemahan semantara kelemahan 

yang lain tidak mendapatkan perbaikan secukupnya.

Pertama, kelemahan tersebut adalah pada struktur 

organisasi, yaitu yang menyangkut pelaksanaan tugas - tu- 

gas dan tanggung jawab untuk menetapkan suatu keputusan. 

Kedua, sistem informasi menejemen yang mendukung tugas 

dan tanggung jawab tersebut, terutama yang menyangkut 

masalah per^ncanaan dan pengendalian penjualan.

Dalam membahas masalah sistem informasi menejemen 

untuk mengetahui informasi-informasi apa yang dibutuhkan 

dan bagaimana informasi tersebut disajikan, perlu terle- 

bih dahulu mengetahui struktur organisasinya. Karena da

ri struktur arganisasi dapat ditunjukkan bagaimana tuju- 

an perusahaan didelegasikan dalam bentuk sub-tujuan dan 

tanggung jawab apa yang melekat padanya, sehingga dapat 

diketahui keptitusan-keputusan yang biasanya diambil da

lam rangka mencapai sub-tujuan tersebut. Dengan menge-

73
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tahui keputusan tersebut informasi yang diberikan akan

lebih tepat dan lebih berguna. Hal ini sesuai dengan yang

dinyatakan oleh Barry E.Cushing :

Agar dapat menyediakan serangkaian informasi keuang_ 
an yang paling relevan untuk tujuan Perencanaan dan 
Pengendalian, maka pembuat desain sistem informasi 
akuntansi harus memahami (1) struktur. organisasi ( 2 ) 
cara iujuan keseluruhan dibagi dalam sub-tujuan sub 
tujuafl (3) jenis keputusan dan tindakan yang perlu 
untuk mencapai sub-tujuan (4) informasi yang paling 
berguna dalam pembuatan keputusan dan pengambilan 
tindakan tersebut.1

Berdasarkan pertimbangan diatas, untuk selanjut- 

nya dalam Bftb IV ini penulis akan membahas struktur orga 

nisasi terlfcbih dahulu sebelum membahas sistem informasi^ 

nya.

t
1. Struktur Organisasi

P.T n X " adalah suatu perusahaan ‘yang dipimpin 

oleh seorang Direktur Utama yang juga merupakan pemilik 

perusahaan ini sendiri. Sebagaimana yang biasanya ter- 

jadi pada perusahaan yang dipimpin oleh pemiliknya sen

diri, maka wgwenang jabatan tersentralisir ( terpusat ) 

pada pimpinan terting^i yaitu pemilik itu sendiri.

Dalam beberapa hal penggunaan struktur organisasi

Barry E.Cashing, op - cit, hal.39 (digaris*bawahi )

Pen.iel^san bergaris : sistem informasi akuntansi, 
memiliki semua karakteristik sistem informasi me- 
nejemeri perbedaannya hanya pada scope-nya saja.
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yang disentralisir ini mempunyai beberapa kelebihan an- 

tara lain^ dengan adanya tanggung jawab yang terpusat 

pada pemilik maka perusahaan lebih berani mengambil re- 

siko atau dengan kata lain tidak ada keraguan dalam meng. 

ainbil suatu keputusan, disamping itu keputusan-keputusan 

tersebut tfapat lebih cepat diambil karena tanpa melalui 

birokrasi. Tetapi disisi lain struktur organisasi yang 

disentralisir ini mempunyai banyak kelemahan, terutama 

bila diterapkan pada perusahaan besar dimana perusahaan 

tersebut mempunyaii bidang usaha yang beraneka-macam se- 

perti keadaan yang ada pada P.T " X ”.

Kelemahan tersebut seperti ^terlihat pada kebijak 

sanaan pemberian kredit kepada langganan, dimana pimpi

nan seringkali ikut campur dalam masalah penjualan yaitu 

dengan menginstruksikan pengiriman barang kepada relasi- 

nya walaupun langganan tersebut sebenarnya sudah tidak 

layak untuk mendapatkan tambahan kredit lagi. Hal ini 

menunjukkan tugas-tugas dan tanggung jawab yang telah d:i 

tetapkan dalam job discripbion tidak diikuti dengan ke- 

tegasan pada pelaksanaanya, sebagai akibatnya sulit di- 

tentukan si&pa yang harus bertanggung jawab bila terja- 

di kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut. De

ngan tidak jelasnya pertanggung jawaban tersebut memung- 

kinkan terjadinya penyalah gunaan jababan, hal ini jelas 

akan melemahkan segi-segi internal kontrol perusahaan.
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Kelemahan yang lain adalah sehubungan dengan Pe- 

rencanaan dan Pengendalian pada perusahaan. Pada dasar- 

nya perencanaan yang dibuat perusahaan dimaksudkan seba

gai pendorpng bagi para menejer bawahan untuk berpresta- 

si lebih baik dan juga digunakan sebagai tolok ukur un

tuk menilai prestasi yang dicapai para menejer bawahan 

untuk selanjutnya dapat diambil tindakan-- tindakan per- 

baikan yang, perlu jika terjadi penyimpangan.

Agar dapat mencapai prestasi seperti yang diharajD 

kan, seorang menejer perlu diberikan kebebasan untuk me

nentukan keputusan-keputusan dan melakukan tindakan-tin- 

dakan yang dirasa perlu, sehingga perusahaan dapat meman 

faatkan keahlian dari para menejernya dan dapat menimbul 

kan rasa tanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Pada struktur organisasi yang disentralisir kepu

tusan - keputusan terpusat pada pimpinan tertinggi, me - 

nyebabkan perencanaan yang dibuat tidak dapat memenuhi 

fungsinya, seperti yang terjadi pada P.T 11 X 11 dimana 

perencanaan dibuat berdasarkan tujuan perusahaan dan di- 

jabarkan dalam bentuk anggaran yang dilimpahkan kepada 

para kepala divisi. Pelimpahan tanggung jawab ini tidak 

disertai kebebasan untuk mengambil keputusan dan mengatur 

strategi, sehingga kepala divisi kurang bersemangat men

capai anggaran yang dilimpahkan kepadanya, yang terjadi 

target-target yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai
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( lihat tabel 1 pada Bab III ).

*
Tidak tercapainya target penjualan pada P.T " X 11 

tidak secara mutlak diakibatkan oleh kurang efektive-nya 

struktur organisasi seperti yang penulis jelaskan diatas 

tetapi dapat juga disebabkan oleh penetapan target yang 

terlalu tifrggi karena kurangnya informasi yang mendukung 

dalam aktivitas perencanaan. Sulit kiranya untuk menen- 

tukan mana yang lebih berpengaruh terhadap tidak terca

painya target penjualan tersebut. Dengan meninjau seca

ra keseluruhan 'baik struktur organisasi maupun sistem 

informasi menejemen, penulis berpendapat akan dapat me- 

nyelesaikan masalahnya secara lebih baik.

Struktur organisasi yang lebih tepat untuk per

usahaan ini adalah struktur organisasi yang dapat menun- 

jukkan pusat-pusat pertanggung-jawaban dari init - unit 

yang ada dalam perusahaan. Pada Divisi Perdagangan, se

bagai unit yang terpisah secara struktural lebih efektif 

bila ditetapkan sebagai Pusat Laba ( Profit Centre ) de

ngan pertinbangan bahwa sulit melaksanakan suatu pengen- 

dalian yang terpusat pada perusahaan .yang mempunyai di- 

versifikasi bidang usaha yang tinggi seperti pad$ P.T "

X " ini.

Terdapat tiga syarat penting yang harus ada dida- 

lam struktur organisasi pertanggung-jawaban. Pertama,ada 

nya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam ben-
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tuk job description yang diikuti dengan ketegasan dalam 

pelaksana&nnya. Kedua, adanya tugas-tugas yang dijabar- 

kan dalam serangkaian tujuan formal yang dinyatakan dalam 

bentuk nilai uang atau yang biasanya disebut anggaran atau 

budget. Ketiga, adanya laporan-laporan yang membanding - 

kan antara pelaksanaan yang sesunggguhnya dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Syarat-syarat tersebut kecuali 

yang pertama, memerlukan dukungan sistem informasi yang 

formal, informasi yang diperlukan merupakan informasi 

untuk perencanaan dan pengendalian seperti yang telah pe 

nulis jelaskan pada Bab II,

Suatu struktur organisasi untuk Divisi Perdagangan 

yang diusulkan penulis adalah sebagai berikut :

GAMBAR-10

Struk tu r :Orgahisafli D i v i s i  Perdagangan
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Kepala Divisi Perdagangan

Kepala divisi perdagangan bertanggung jawab kepa

da Direktur* Utama terhadap perencanaan, koordinasi dan 

pengendalian yang efektif dari divisi perdagangan. Kepa

la divisi ikut berpartisipasi secara aktif bersama pim

pinan perusahaan menentukan perencanaan yang menyeluruh, 

terutama yang berhubungan dengan aktivitas peraasaran se- 

perti kebijaksanaan harga, persyaratan kredit, kebijaksa 

naan pemberian potongan dan kebijaksanaan lain yang ber

hubungan dengan aktivitas pemasaran.

Berdasarkan wewenang yang diperolehnya, kepala di

visi berhak menetapkan strategi penjualan, yaitu menca- 

ri alokasi yang optimal dari sumber-sumber yang langka 

untuk mencapai keuntungan yang maksimal bagi perusahaan. 

Untuk dapat menunaikan tanggung jawab posisi ini, kepala 

divisi memerlukan informasi yang diperoleh dari beberapa 

sumber antara lain, untuk perencanaan diperlukan informa 

si lingkungan aeperti trend ekonomi, rencana pesaing, 

sikap langganan juga informasi yang dihasilkan akuntansi 

intern. Informasi diatas diperoleh dari beberapa sumber 

yang akan penulis jelaskan pada pembahasan selanjutnya. 

Untuk pengendalian kepala divisi memerlukan informasi be. 

rupa laporan-laporan yang diperbandingkan untuk mengeva- 

luasi pelaksanaan kerja para bawahan.

Kepala Bagian Penjualan

M
PERPLibift^^1" 

"UNIVERS1TAS AlRLANGC*
S U  R  A B A Y
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Kepala bagian penjualan bertanggung jawab atas e- 

fektifitas usaha-usaha penjualan dalam divisi perdagangan 

juga berpartisipasi dalam pembuatan rencana penjualan ber 

sama-sama kopala divisi.

Dalan) aktivitas pengendaliannya, para menejer pen

jualan daerah melaporkan hasil kegiatannya kepada kepala 

bagian penjualan, kepala bagian penjualan selanjutnya me- 

review, meng$valuasi dan mengarahkan pelaksanaan kerja 

para menejer penjualan daerah.

Menejer Penjualan Daerah

Menejer penjualan daerah bertanggung jawab atas 

target penjualan yang dibebankan kepadanya. Menejer ini 

menguasai daerah penjualan tertentu dan membawahi beberapa 

salesman.

Salesman setiap hari melaporkan hasil kegiatannya 

kepada menejer penjualan daerah, untuk selanjutnya dire

view oleh menejer penjualan daerah, bilamana ada informa

si yang penting: langsung disampaikan kepada yang berkepen 

tingan.

2. Sistem Informasi untuk Perencanaan dan Pengendalian

2.1. Informasi untuk Perencanaan

Telah dikemukakan dimuka bahwa dalam struktur or

ganisasi pertang^ung jawaban harus ada tugas-tugas yang 

dijabarkan dalam serangkaian tujuan formal yang dinyata - 

kan dalam nilai uang atau yang lazim disebut anggaran.
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Penyiapan anggaran. ini dilakukan dalam suatu rapat yang 

dihadiri para eksekutif perusahaan dan memerlukan partisi 

pasi aktif dari para kepala divisi. Anggaran perusahaan 

secara keseluruhan diperinci menjadi anggaran - anggaran 

yang lebih kecil yang masing-masing merupakan informasi 

dari atasan kepada bawahan.

Anggaran yang saat ini digunakan pada P.T ” X " , 

bersifat menyeluruh tidak diperinci menjadi anggaran yang 

lebih kecil, sehingga para pelaksana terutama yang berada 

pada tingkat menejemen bawah kurang mendapatkan gambaran 

apakah prestasi yang telah dilakukan sesuai dengan yang 

diharapkan oleh pimpinan.

Misalnya Anggaran Rugi-laba yang saat ini diguna - 

kan dalam perusahaan, dimana anggaran tersebut merupakan 

anggaran perusahaan secara keseluruhan, divisi-divisi yang 

ada hanya dib^bani dengan target penjualan saja tanpa di- 

sertai dengan anggaran biayanya. Hal ini akan mengakibat- 

kan timbulnya pemborosan-pemborosan pada biaya yang ter

jadi, karena untuk mencapai target yang ditetapkan biaya- 

biaya yang terjadi tidak terkontrol, sehingga perusahaan 

mengalami kesukaran untuk menilai keberhasilan suatu di

visi walaupun target yang telah ditentukan dapat dicapai.

Menurut pendapat penulis apabila perusahaan mene- 

rap kan anggaran Rugi-laba per divisi lebih memungkinkan 

dilakukan penilaian karena penilaian hanya difokuskan pa-
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da tingkat laba yang tercapai.

Berikut ini adalah model anggaran ' tahunan untuk 

Divisi Perdagangan.

MODEL - 1

DIVISI PERDAGANGAN 

Anggaran Rugi - laba 

Untuk periode yang berakhir pada 31 Des 19XX

Jumlah
Prosentase
penjualan

Penjualan bersih 

Harga pokok penjualan

Laba kotor 

Biaya Operas! :

- B.Penjualan & Advertensi

- B.Umum & Administrasi

Total biaya operasi 

Laba Operasi 

Pendapatan lain-lain

Biaya lain-lain :

- Biaya bunga

- Potongan penjualan

Laba Sebelum Pajak

Anggaran tfersebut diatas merupakari anggaran yang 

dibuat oleh kepala divisi dan telah mendapatkan pengesah-
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an dari pimpinan perusahaan. Untuk selanjutnya anggaran 

tersebut diperinci menjadi anggaran yang lebih kecil lagi 

yaitu anggaran untuk kepala bagian.

MODEL - 2

DIVISI PERDAGANGAN 

Anggaran Penjualan

Jenis
Barang

Kuantitas' Harga Total penjualan

Besi beton 
Kayu kamper 
Kayu kajimas 
Kayu kruwing 
Semen 
Harflex 
Aspal

Total

Anggaran ini diberikan kepada Kepala Bagian . Pen

jualan, dimana pejabat ini bertanggung jawab atas omzet 

yang telah ditetapkan. Oleh Kepala Bagian Penjualan ang

garan ini ( MODpL - 2 ) dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya dikembangkan menjadi anggaran penjual 

an untuk daerah pemasaran A, B atau C dan selanjutnya men 

jadi tanggung jawab menejer penjualan daerah untuk penca- 

paian omzetnya.

Oleh Menejer Penjualan Daerah anggaran tadi diper

inci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, misal-
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nya target penjualan per salesman, disini anggaran terse

but perioc^enya dapat diperpendek menjadi bulanan, minggu- 

an atau harian.

Anggaran penjualan yang sementara ini digunakan 

perusahaan, tidak memerinci sub-penjualan yang harus di- 

capai baik itu per jenis barang maupun per daerah penjual 

an. Hal ini akan melemahkan usaha-usaha penjualan terha- 

dap barang-barang yang kurang laku dipasaran, karena para 

pelaksana hanya mengejar target yang telah ditentukan. 

Padahal banyak diantara barang-barang tersebut yang memer 

lukan biaya penyimpanan tinggi, seperti semen dan jenis 

kayu tertentu.

MODEL - 3

DIVISI PERDAGANGAN 

Anggaran Biaya Operasi 

Untuk periode:....... s/d........

Jenis Biaya
Biaya

Penjualan
Biaya 

Adm & Umum
Total 

Biaya Operasi

Gaji - eksekutif 
Gaji - salesman 
Komisi - Agen.
Biaya Adveretnai 
Biaya kerug. piutang 
Biaya transport 
Biaya Sewa 
Biaya bunga 
Potongan Penjualan

-

- -

Total biaya
--------------- — -----------  -------------------
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Anggaran Iain yang dibuat oleh Kepala Divisi ada

lah Anggaran Biaya Operasi ( MODEL - 3 ) • Anggaran ini me_ 

rupakan tanggung jawab Kepala Bagian Aministrasi untuk me_ 

ngendalikan biaya-biaya sesuai dengan yang telah ditetap- 

k a n .

Berdasarkan Anggaran Penjualan, dibuat perencana

an pembelian ( Anggaran Pembelian ). Anggaran ini dibuat 

oleh kepala divisi dengan memanfaatkan inisiatif dari ke

pala bagian pembelian dan merupakan informasi kepada Me

nejer Keuangan pusat.dalam merencanakan sumber-sumber da- 

na yang akan digunakan dalam aktivitas pembelian.

P.T " X M sekarang ini tidak menggunakan anggaran 

pembelian untuk merencanakan pembeliannya, hal ini dapat 

dimaklumi mengingat untuk membuat anggaran pembelian ter

sebut harus disusun berdasrkan Anggaran Penjualan, yaitu 

dengan cara mdmbandingkan persediaan yang ada dengan pen

jualan yang direncanakan sehingga dapat diketahui jumlah 

barang yang harus dibeli. Sedangkan anggaran penjualan 

yang ada pada p.T " X " tidak menampakkan rencana penjual_ 

an per jenis barang sehingga perusahaan mengalami kesulit 

an dalam membuat anggaran pembelian.

Berikut ini adalah contoh Anggaran Pembelian yang 

dicjarankan penulis ( MODEL - 4 )• Model ini dapat dikem

bangkan menjadi rencana pembelian yang lebih terperinci 

dengan mempertirabangkan dana yang tersedia, tingkat harga,
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realisasi penjualan, fasilitas penyimpanan, biaya penyim- 

panan dan lain-lain.

MODEL - 4

DIVISI PERDAGANGAN

Anggaran Pembelian

Untuk periode

Requirements

Jenis barang
Rene
Penj Akhir Dibeli

Harga
Anggaran
Pembelian

Besi beton
Kayu kamper 
Kayu kajimas 
Kayu kruwing 
Semen

'

Barflex
Aspal

T o t a l
-- -----

Agar dapat membuat anggaran yang lebih baik ( rea- 

listis ) eksekutif memerlukan beberapa informasi, yaitu 

informasi tentang lingkungan usaha dan informasi intern. 

Seperti telah pQnulis keinukakan pada Bab II, bahwa infor

masi tersebut dihasilkan oleh Internal Report System, Mar 

kiting Intelligent System, Marketing Research System, dan 

Marketing Analytical System.

2.1.1. Internal Report System
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Sistem informasi yang paling mendasar yang diguna- 

kan untuk keputusan peinasaran ( perencanaan ) adalah di- 

hasi.lkan Gleh sistem akuntansi intern, dari sistem ini dil 

hasilkan informasi mengenai pesanan pembelian, penjualan, 

tingkat persediaan, piutang, utang dan lain-lain. Melalui 

informasi intern ini para eksekutif mengetahui masalah--ma 

salah yang dihadapi perusahaan.

Int^ dari sistem akuntansi penjualan adalah siklus 

pesanan - pengiriman - pembayaran. Para salesman, langga

nan mengirimkan order pesanan kepada perusahaan, bagian 

pesanan menyiapkan faktur yang dibuat dalam beberapa lem- 

bar tembusan yang dikirimkan ke beberapa bagian, barang- 

barang yang dipesan dikirimkan disertai dokumen dokumen 

sementara persediaan yang habis dilakukan pemesanan. Ter- 

akhir adalah tahap pembayaran yang dilakukan melalui be

berapa prosedur.

Dari Survey yang penulis lakukan diperusahaan, da

pat disimpulkan bahwa sistem akuntansi yang ada di perusa 

haan telah memenuhi syarat internal control dan laporan - 

laporan yang dihasilkan cukup memadai, contoh-contoh la

poran dapat dilihat pada halaman lampiran pada skripsi i- 

n i .

2.2.2. Marketing Intelligent System

Sistem ini memberikan informasi kepada menejemen, 

tentang kejadian-kejadian yang berlangsung dalam lingku-
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ngan usaha sehari-hari. Tujuan dari sistem ini adalah 

mendorong agar eksekutif dapat memonitor keadaan diluar 

perusahaan sehingga keputusan yang akan diambil akan se- 

lalu up to date.

Sistem ini dikembangkan dengan cara melatih para 

salesman untuk dapat melihat dan melaporkan perkembangan 

perkembangan baru yang dirasa penting. Dalam hal ini pe

nulis membe4akan antara pengamatan yang bersifat khusus 

dan pengamatan yang bersifat umum.

Pada pengamatan yang bersifat khusus para sales - 

man diberikan suatu tugas-tugas penyelidikan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Tugas-tugas penyelidikan ini da

pat berupa tugas penyelidikan pasar maupun penyelidikan 

kegiatan pesaing. Agar tugas-tugas tersebut dapat dilak- 

sanakan dengan baik perlu dibuatkan suatu bentuk formu- 

lir yang mudah diisi.

Perlu dikemukakan penulis bahwa penggunaan formu- 

lir yang formal adalah penting, karena dari formulir ter 

sebut dapat diketahui informasi apa dan dibuat oleh si- 

apa. Hal ini s^ngat mendorong para salesman untuk dapat 

melaporkan informasi sebaik-baiknya dengan harapan ada

nya suatu imbalan atau peningkatan karier.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam hal 

pemberian tugas. Tugas-tugas tersebut sedapat mungkin di_ 

sesuaikan dengan kemampuan dari salesman, karena apabila
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tugas-tugas tersebut melebihi keraampuan salesman kemung- 

kinan salesman membuat laporan yang tidak benar, hal ini 

akan mengakibatkan keputusan yang diambil menejemen tidak 

tepat.

Berikut ini adalah contoh formulir untuk pengamat- 

khusus :

MODEL - 5

DIVISI PERDAGANGAN 

Laporan Penyelidikan Kbusus

Penugasan oleh Diberikan Tgl .......

Jabatan ............. . Diselesaikan Tgl :.........

Sifat penugdsan : ...........  Tanda tangan :

Batas penyampaian ......... ...»

.Nama salesman : ......... . ( salesman )

Tu.juan Penugasan :

Uraian Tugas :

Hasil Penyelidikan :

Saran-saran :
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Untuk jenis pengamatan khusus, para salesman diha- 

rapkan dapat memberikan laporan tentang kejadian-kejadian 

yang dirasa penting tanpa suatu penugasan khusus. Bentuk 

formulirnya dibuat sedemikian rupa sehingga dari laporan 

ini dapat juga digunakan sebagai laporan kunjungan sales

man, bentuk formulirnya adalah sebagai berikut :

MODEL - 6

DIVISI PERDAGANGAN

Laporan (unjungan Salesman

Nomer Pokdk :..

Tanegral Kuniunjran! * .

Type Langganan . Status Perkiraan Status Pesanan

Toko Prospek
Pesanan yang 
diterima.

Kontraktor
kecil Perkiraan lama

Akan dikirim 
kemudian.

Kontraktor
besar Perkiraan baru

Sekarang ti
dak mau bel'i.

Perusahaan
Pemerintah Tidak tertarik Tidak tertarik

Komentar
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LapOran tersebut diisi oleh salesman setiap kali 

melakukan kunjungan kepada langganan apakah langganan ter 

sebut membe.li atau tidak. Dari kunjungan tersebut sales_ 

man dapat mencari informasi tentang apa yang dilakukan 

pesaing dan informasi lainnya.

Selain dari laporan-laporan tersebut diatas, para 

eksekutif diharapkan menambah intelegensinya sendiri de

ngan mengikuti jurnal-jurnal pemasaran, berita perdagang 

an, menghadiri pertemuan-pertemuan dagang dan lain-lain.

2.2.3* Marketing Researh System

Disamping informasi intern dan penyelidikan pema- 

saran, para eksekutif dalam rangka melakukan perencanaan 

memerlukan studi-studi khusus mengenai ciri pasar, peng- 

ukuran potensi pasar, peramalan penjualan dan informasi 

lain yang dilakukan melalui riset pemasaran.

Riset pemasaran dilakukan dalam usaha untuk mema- 

hami ma^alah pasar secara lebih baik. Riset pemasaran 

yang efektif meliputi lima tahap sebagai berikut : penen 

tuan problem, pola riset ( Research Disign ), kerja la- 

pangan, analisa data dan tahap laporan.

Penulis tida'k membahas lebih mendalam pelaksanaan 

tehnis riset, karena raetode riset merupakan disiplin il- 

mu tersendiri sehingga penulis menganggap kurang relevan 

dengan permasalahan yang ada. Adapun yang perlu penulis
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tekankan disini bahwa informasi yang dihasilkan oleh ri- 

set pemasaran merupakan informasi yang penting dalam ak

tivitas perencanaan.

2.2.4-. Marketing Analitical System

Sistem analit pemasaran adalah penerapan model - 

model statistik dalam memecahkan masalah-masalah pemasar- 

an. Keuntungan menggunakan model statistik ini adalah 

perhitungan didasarkan pada data-data yang obyektif baik 

data intern maupun data ekstern, sehingga informasi yang 

dihasilkan lebih obyektif pula.

Salah satu model statistik adalah penggunaan ana- 

lisa ternd sebagai dasar untuk menghitung ramalan pen

jualan ( Sales Forecast ). Trend adalah gerakan yang ber 

jangka panjaftg, lamban dan cenderung menuju kesatu arah 

menaik atau ntenurun.

Penggunaan model statistik lain adalah Analisa Ko 

relasi, yaitu. analisa yang dipakai untuk mengetahui hu- 

bungan sebab akibat antara beberapa variabel, misalnya 

perubahan tingkat penjualan tidak hanya ditentukan oleh 

pola penjualan yang digunakan tetapi banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi, analisa ini menunjukkan bagaimana hu- 

bungan antara perubahan-perubahan yang torjadi. Banyak 

model-model statistik lain yang dapat digunakan misalnya 

Analisa Industfi untuk mengetahui Market Share, Analisa 

Regresi, Analisa FAktor dan lain-lain.
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2.2. Informasi untuk Pengendalian

Informasi untuk pengendalian pada dasarnya adalah 

laporan-laporan pelaksanaan yang dibandingkan dengan pe

rencanaan. Dalam hal ini anggaran yang dibuat merupakan 

alat yang digunakan untuk menilai prestasi yang telah 

dicapai.

Berbeda dengan proses informasi untuk Perencanaan 

dimana arus informasi dimulai dari atas,. yaitu dari pim

pinan kemudian diteruskan kepada para pelaksana berupa 

anggaran-anggaran, arus informasi untuk pengendalian di

mulai dari bawah yaitu dari pelaksana yang memberikan la 

poran-laporan kepada atasan. Arus informasi untuk pengen 

dalian ini dimulai dari Laporan Penjualan Salesman.

MODEL - 7

DIVISI PERDAGANGAN 
•

Laporan Penjualan Salesman 

Untuk periode :....... s/d........

Nama Salesman :............. ....

Daerah Penjualan :...............

ibawah ) budget
Nama Barang Aktuil

Diatas ( d
Budget Nilai %

1 ............
• • ♦ • 

l i t !  

I • I • 

♦ ♦ • • 

• ♦ I •

2 ........................
• t

3 ............
/ ........................

5 ........................

6 ............
7 ............

Total • I I I
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Laporan ini dibuat oleh para salesman dan dituju- 

kan kepada Menejer Penjualan Daerah masing-masing. Peri

ode pelaporannya dapat dibuat harian, mingguan atau bu- 

lanan tergantung dari kebutuhannya.

Berdasarkan Laporan Penjualan Salesman tersebut 

Menejer Penjualan Daerah membuat Laporan Penjualan Daerah.

MODEL - 8

DIVISI PERDAGANGAN

Laporan Penjualan Daerah

Untuk periode :

Dibuat oleh 

Daerah Penjualan

Diatas ( dibawah ) budget
Nama Salesman Aktuil Budget Nilai %

K .............

B .............

s ....................
N .............

H .............

I ......................................................

T o t a l

.

.Ti)arl=;lsparan diatas terlihat bahwa laporan ini di 

gunakan untuk raenilai prestasi tenaga penjual ( sales 

man ) yang berada dibawah pengendalian Menejer Penjualan 

Daerah tertentu. Menejer penjualan daerah dapat pula me-
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ngembangkan model informasi yang dapat digunakan untuk me_

nilai kemampuan penjualan per jenis barang dan per daerah

penjualan, dimana laporan-laporan ini disampaikan kepada

Kepala Bagian Penjualan secara*periodik ( bulanan ), ben

tuk laporarinya adalah sebagai berikut :

MODEL - 9

DIVISI PERDAGANGAN 

Laporan Penjualan Daerah 

Untuk periode:....... s/d.........

Lbawah ) budgetDiatas ( d
Jenis Barang Aktuil' Budget Nilai %

1 ......... *..

2 .........

3 .............
«

L .............

5 .............

6 .............

T o t a l

Berdasarkan laporan-laporan tersebut diatas, Kepa- 

Bagian Penjualan membuat Laporan Penjualan yang disampa^ 

kan kepada Kepala Divisi Perdagangan secara bulanan. Ke

pala Divisi berdasarkan laporan tersebut dapat mengambil 

tindakan-tindskan korektif bilamana terjadi penyimpangan.
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MODEL - 10

DIVISI PERDAGANGAN 

Laporan Realisasi Penjualan 

Untuk periode:........s/d ..................

Daerah Realisasi Budget

Selisih

Nilai %

A ........ » • ♦ • ♦

B ........

C ........ • I I I !

T o t a l ♦ • ♦ ♦ ♦

Selain model laporan diatas, model lain dapat pu

la dikembangkan oleh Kepala Bagian Penjualan. Laporan i- 

ni berguna untuk menilai kemampuan penjualan per jenis 

barang.

MODEL - 11
—  ........... .. ■—  —  \ -------— —■ — -  —  ■ ■■■ > > .  — -------------- .

DIVISI PERDAGANGAN

Laporan Realisasi Penjualan 

Untuk periode;........ s/d.........

Nama Barang Realisasi Budget
Selisih

Nilai %

1 ............. » • » » 

• • ♦ • 

• • « « 

*949 

• * ♦ ♦ 

« 1 1 «

2 .............

3 . ............

4 .............

5 .............

6 .............

T o t a l 9 9 9 9
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Selain informasi untuk Perencanaan, yang ditun- 

jukkan sebagai anggaran-anggaran dan informasi untuk Pe

ngendalian, yang ditunjukkan sebagai laporan-laporan re- 

alisasi, kepada menejer perlu diberikan informasi lain 

tentang ap& yang sebaiknya dilakukan dan apa yang seha- 

rusnya tidak dilakukan pada situasi tertentu. Informasi 

ini disebut Pola Kebijakan Umum ( Standing Instruction ) 

yang diberikan dalam bentuk manual atau dokumen lainnya.

Pola kebijakan umum ini diberikan berbeda-beda un 

tuk setiap tingkatan dalam organisasi. Pada tingkatan 

yang lebih fendah pola ini disusun secara lebih terperin 

ci dan relatif tidak boleh ada penyimpangan daiam pelak- 

sanaannya. Sedangkan untuk tingkatan menejemen yang le

bih tinggi pola tersebut dinyatakan secara umum untuk m^ 

mungkinkan adanya kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.

00O00
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B A B V

KESIMPULAN DAN SAHAN

1. Kesimpulan

Berd&sarkan uraian dari Bab-bab yang terdahulu ma 

ka dapat ditarik kesimpulan secara uraura sebagai berikut:

1.1. Dengan menyempurnakan struktur organisasi yang a- 

da dan menerapkan sistem informasi yang memadai 

yaitu yang dapat memenuhi kebutuhan menejemen da

lam aktivitas Perencanaan dan Pengendalian Pen

jualan maka akan dihasilkan :

- Suatu Rencana Penjualan yang realistis yang da

pat meningkatkan motivasi dalam usaha pencapai- 

annya.

- Suatu aktivitas Pengendalian yang memadai, se

hingga target penjualan dapat tercapai.

1.2. Dalam membahas masalah sistem informasi menejemen 

harus dipahami terlebih dahulu struktur organisa

si perusahaan, karena dari struktur organisasi da 

pat diketahui model-model keputusan yang akan di- 

ambil sehingga informasi yang diberikan akan le

bih tepat dan lebih berguna.

1.3. Pada perusahaan yang mempunyai diversifikasi bi- 

dang usgha yang besar, dengan menerapkan struktur 

organisasi pada masing-masing bidang usaha lebih

M  I L I It
PERPU STA KA A N  

" U N IV ER SIT A S A IR L A N O O A ' 

S U R A B A Y A
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memungkinkan dilakukan pengendalian secara lebih 

baik dari pada penggunaan struktur organisasi fung. 

sional.

1.4. Untuk lebih memudahkan dilakukan pengendalian, pa 

da divisi-divisi tersebut diatas ditetapkan seba

gai Pusat Pertanggung-jawaban Laba ( Profit Cen

tre ) dan agar dapat mencapai hasil yang maksimal 

pada divisi-divisi tersebut perlu diberikan kebe

basan dalam mengambil keputusan dalam batas-batas 

tertejitu.

1.5. Pada dasrnya informasi untuk Perencanaan adalah 

informasi yang berorientasi kedepan. Informasi se. 

macam ini sebagian besar diperoleh dari sumber- 

sumber ekstern, tetapi informasi intern tetap di- 

gunakan sebagai dasar ( titik tolak ) dalam menen 

tukan perencanaan untuk masa yang akan datang.

1.6. Informasi untuk Pengendalian pada .umumnya dikata- 

kan sebagai Informasi Prestasi Kerja ( Performan

ce Information ) yaitu informasi yang diperoleh 

dari mambandingkan hasil yang dicapai dengan yang 

direncajiakan. Dari informasi ini dapat dihasilkan 

umpan balik yang dapat digunakan untuk pemberian 

insentive, koreksi atas pelaksanaan, dan untuk me_ 

revisi Perencanaan.

1.7. Dari survey yang penulis lakukan pada P.T " X M
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ternyata pimpinan perusahaan kurang memperhatikan 

fungsi perencanaan, terutama perencanaan penjual

an karena kurangnya informasi yang dapat mendu- 

kung, sebagai akibatnya perusahaan sulit untuk m£ 

lakukan pengendalian.

2„ Saran

2.1. Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi 

pada P.T ” X M ( sentralisasi raenjadi desentrali^ 

sasi ), hendaknya dibuat Job Description yang le

bih lengkap yang dapat menunjukkan batas - batas 

wewenang dan tanggung jawab dari inasing - masing 

personil yang ada dalam perusahaan serta diikuti 

pula dengan ketegasan pada pelaksanaannya, hal ini 

untuk menjamin adanya tanggung jawab atas kepu - 

tusan yang telah diotorisasikan.

2.2. Dalam Bielaksanakan aktivitas perencanaan, selain 

diperlukan informasi-informasi formal yang diha- 

silkan sistem informasi yang ada, para eksekutif 

perusahaan hendaknya mempertimbangkan inisiatif- 

inisiatif dari tenaga penjual, juga saran - saran 

dari para ahli.

2.3. Dalam rangka membuat estimasi untuk tingkat pen

jualan periode yang akan datang, hendaknya diper- 

hatikan adanya unsur kesengajaan untuk membuat es
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tim&si yang lebih rendah dari yang seharusnya o- 

leh tenaga penjual, dengan harapan diperoleh im- 

balan apabila realisasi penjualannya melebihi to.r_ 

get. Untuk menghindari hal ini perlu dibandingkan 

antara estimasi yang dibuat oleh tenaga penjual 

dengan estimasi yang dibuat oleh . kepala bagian 

penjualan, karena dari pejabat ini diharapkan da

pat diperoleh informasi yang lebih vrajar.

2.4 . Agar eksekutif dapat memonitor keadaan yang terja 

di diluar perusahaan secara teratur, hendaknya 

perusahaan memanfaatkan tenaga penjual sebagai 

pencari informasi. Agar informasi yang dihasilkan 

dapat berguna, tenaga penjual tersebut . hendaknya 

diberikan latihan khusus untuk dapat melihat dan 

melaporkan perkembangan-perkembangan yang dirasa 

penting.

2.5. Untuk mendorong para tenaga penjual dalam memberi_ 

kan informasi yang bermutu, sebaikriya perusahaan 

menggunakan formulir-formulir seperti yang telah 

penulis berikan contohnya pada halaman dan 

Dengan menggunakan formulir tersebut dapat dike - 

tahui $.iapa yang membuat informasi dan bagaimana 

isi dari informasi tersebut. Dalam hal ini peru

sahaan harus menjanjikan peningkatan karir bagi 

yang qualified.

ooOoo
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