
 

1 

 

BAB  I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Fenomena yang akhir-akhir ini muncul di Dealer menurut kepala 

toko dealer, yaitu pemberdayaan sales/karyawan yang kurang optimal, 

seperti apabila penjualan dalam satu unit tidak terpenuhi dalam jangka 

waktu tertentu maka sales tersebut akan di ganti dengan sales yang baru. 

Hal ini menyebabkan penjualan di Dealer-dealer tersebut belum bisa 

dikendalikan secara optimal. Selain itu fenomena yang lain unit pengadaan 

barang yang perunitnya dibatasi oleh kebijakan pemerintah. Dan 

permintaan tidak sesuai dengan pesanan yang mengakibatkan penjualan 

tidak berjalan dengan baik. 

Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, maka 

permintaan terhadap suatu produk atau jasa baik kualitas maupun 

kuantitasnya semakin meningkat pula, hal ini mendorong para produsen 

untuk menawarkan bermacam produk dan jasa kepada konsumen. 

Berbagai macam produk ditawarkan oleh produsen, baik itu produk 

makanan, fashion, kendaraan, dan sebagainya, dewasa ini kendaraan roda 

dua cenderung yang sering digunakan dan banyak diminati di kalangan 

masyarakat, sehingga mengakibatkan banyak permintaan terhadap 

kendaraan roda dua, dimana kendaraan tersebut sebagai pendukung sehari-

hari. Konsumen khususnya masyarakat kelas menengah saat ini lebih 
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menginginkan kendaraan roda dua yang berkualitas, bahan bakar yang irit, 

serta harga yang terjangkau. 

Perusahaan yang berorientasi kepada pasar harus memikirkan 

bagaimana cara mempengaruhi calon konsumen, khususnya pembeli 

potensial agar bersedia membeli produk yang dihasilkan perusahaan. 

Untuk dapat bertahan dalam keadaan yang peka terhadap perubahan yang 

penuh persaingan saat ini, sebuah perusahaan pertama-tama harus 

menentukan strategi yang dapat menarik calon konsumen agar tertarik 

terhadap produk perusahaan yang selanjutnya konsumen akan membeli 

produk tersebut. 

Struktur pengendalian internal adalah salah satu cara untuk 

melakukan pembenahan internal perusahaan. Pengendalian internal 

merupakan hal yang wajib dimiliki oleh sebuah perusahaan. Keefektifan 

dan keefisienan pengendalian internal merupakan tanggung jawab berat 

yang harus dipikul oleh pihak manajemen. Semua kegiatan operasional 

yang ada pada perusahaan atau organisasi ini memiliki standart atau 

prosedur yang ditetapkan agar tetap bertahan hidup dalam mencapai 

sasaran dan tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan demikian, 

manajemen harus dapat membuat suatu sistem yang baik dalam segala 

aktivitas kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut. 

Struktur dan prosedur penjualan pada Dealer Yamaha Motor 

Gondanglegi ini sangatlah penting bagi segala macam kegiatan perusahaan 

tersebut. Untuk mewujudkan keberhasilan struktur dan prosedur yang baik 
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tersebut, maka diperlukan suatu kerjasama dan komunikasi yang baik 

antara pimpinan, karyawan dan bagian-bagian yang terkait. Selain 

kerjasama dan komunikasi antar karyawan juga diperlukan pengendalian 

internal dalam fungsi penjualan.  

Perusahaan yang bertujuan profit oriented adalah menghasilkan 

keuntungan yang maksimal. Keuntungan tersebut diharapkan terus 

meningkat untuk setiap periode, dimana hal ini dimaksudkan untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan 

kesejahteraan karyawan maupun untuk membayar kewajiban-kewajiban 

perusahaan. Sehingga diperlukan struktur penjualan guna untuk 

memberikan andil bagi pelaksanaan pengendalian dalam segala kegiatan 

operasional perusahaan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

Penjualan merupakan sumber pendapatan utama bagi perusahaan 

dan memegang peranan penting dalam perusahaan. Penjualan berperan 

penting karena jika penjualan meningkat maka perusahaan akan 

mendapatkan laba dan jika perusahaan penjualannya menurun maka 

perusahaan akan rugi. Penjualan sangat berpengaruh terhadap 

kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Prosedur penjualan sering kali 

diabaikan karena begitu banyaknya aktivitas dan kegiatan atau transaksi 

yang terjadi dalam perusahaan. Setiap harinya, hal tersebut mengharuskan 

untuk melakukan pengendalian internal. Kelalaian dapat terjadi dalam dan 

untuk mencegah kemungkinan sesuatu yang buruk itu akan terjadi, maka 

diperlukan pengendalian internal terlebih dahulu atas semua aktivitas 
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penjualan yang terjadi guna mencapai efektivitas yang maksimum atau 

aktivitas perusahaan.  

Dealer Yamaha Gondanglegi adalah sebuah dealer motor khusus 

yamaha yang merupakan jaringan pemasaran dan penjualan lokal salah 

satu nya di Gondanglegi. Dealer Yamaha Gondanglegi  merupakan salah 

satu dari banyak dealer di Gondanglegi yang bergerak di bidang penjualan 

motor yang kualitas, harga, produk dan pelayanannya sudah cukup baik. 

Untuk menghadapi persaingan dan mempertahankan produk maka 

kegiatan promosi penjualan (sales promotion) yang dilakukan di Dealer 

Yamaha Gondanglegi perlu adanya peningkatan karena secara tidak 

langsung akan mempengaruhi peningkatan penjualan.  Selain itu juga 

diperlukan struktur pengendalian internal dalam fungsi penjualan agar 

aktivitas yang berhubungan dengan penjualan bisa di kendalikan secara 

optimal. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut diatas serta 

mengingat betapa pentingnya struktur pengendalian internal pada fungsi 

penjualan yang ada pada dealer. Dan seringnya terjadi masalah dalam hal 

penjualan karena kurangnya pengendalian, bahwa untuk meningkatkan 

penjualannya,maka peneliti tertarik untuk mengambil dan membahas 

permasalahan ini dengan judul “Evaluasi struktur pengendalian 

internal fungsi penjualan (Studi kasus pada Yamaha Motor 

Gondanglegi)”.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana struktur pengendalian internal fungsi penjualan pada 

Yamaha Motor Gondanglegi? 

2. Apakah struktur pengendalian internal fungsi penjualan pada Yamaha 

Motor Gondanglegi sudah berjalan secara efektif?  

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan struktur pengendalian internal 

fungsi penjualan pada Yamaha Motor Gondanglegi. 

2. Untuk mengevaluasi keefektivan struktur pengendalian internal atas 

fungsi penjualan pada Yamaha Motor Gondanglegi.   

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan   

Bagi perusahaan dapat digunakan dalam evaluasi dan pengendalian 

dalam hal fungsi penjualan. 

2. Bagi kalangan akademis  

Sebagai sumber informasi dan referensi yang dapat digunakan sebagai 

pendamping hasil riset penelitian yang berhubungan dengan struktur 

pengendalian internal fungsi penjualan. 

 

 


