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Keberhasilan suatu perusahaan peda umumnya ditandai dengan 
kema~puan manajemen melihat kesempatan di mesa yang akan datang, 
baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, salah 
satu tugas manajemen adalah dapat mengendalikan operasioanl per
usahaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi 
usaha merupakan ukuran untuk menilai kesuksesan manajemen suatu 
perusahaan. 

Bisnis eceran, telah mengalami perkembangan sangat pesa, di
tinjau dari segi kuantitas maupun pelayanan kepada konsumen. Ber
dasar sk~la mod~l, Eiro Pus~t Statistik (EPS) membagi bisnis 
eceran menjadi 6 skala yaitu raksasa, besar, menengah, kecil, 
mini dan gurem. Usaha supermarket dan department store merupakan 
bagian dari bisnis eceran dalam skala menengah, besar dan raksa
sa. 

Pengendalian intern, telah mengalami evolusi baik pengertian 
maupun elemen-elemennya~ Sebelum tahun 1989, pengertian pengen
dalian intern sebagai suatu sistem mengacu pada pengertian 
pengendalian intern menurut American Institute of Certifipd 
Public Accountants (AICPA). Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), juga 
mengadaptasi pengertian pengendalian intern dari AICPA. Dalam 
penelitian ini, pengendalian intern merupakan suatu struktur yang 
terdiri dari 3 kelompok; control environment, accounting syst~m, 

dan control procedures. Penelitian dilakukan terhadap kelompok 
control environment. 

Responden penelitian adalah perusahaan supermarket dan 
dep~rtment store di Surabaya. Jumlah responden seluruhnya 37 
perusahaan sesuai yang terdaftar di Departemen Perdagangan 
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Kotamadya Surabaya. Pengumpulan data dilakukan melalui daftar 
pertanyaan yang diisi oleh responden terdiri atas pertanyaan 
umum, pertanyaan beberapa ra5io, pertanyaan ten tang control 
environment. 

Hasil anal isis regresi menunjukkan bahwa control environment 
b@rpengaruh terhadap efisiensi usaha. 
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