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RIN GKASAN 

BUOi HANDOYO, "FUNGSl DAN KEDUDUKAN CONTROLLER PADA PT. 
KARYA MUDA !NOAH MEDAN": <Di6awan <Bim6i.ngan (<Drs. �tfuznto, �,flt 
Se6agai <Pem6im6ing I, dan <Dra. Jlj. q(psmaini, flt Se6{Jgai <Pem6im6i."IJ IIA 

PT. Karya Muda Indah Medan merupakan suatu perusahaan swasta yang 

bergerak dalam bidang kontruksi seperti : leveransir, kontraktor dan dagang 

umum serta usaha lainnya yang menunjang pencapaian tujuan perusahaan. 

Perusahaan ini didirikan Pada tahun 2005 yang berkedudukan di Jalan Jend. 

Ahmad Yani No.120-122 Medan. 

Sejalan dengan perkembangan dengan usahanya PT. Karya Muda Indah 

Medan ini telah terdaftar sebagai perseroan dengan Akte Notaris No.30 atas 

nama Nyonya Farida Hanum, SH, SPN pada tanggal 12. Oktober 2005, yang 

telah disyahkan oleh Menteri Kehakiman republik Indonesia pada tanggal 12 

Oktober 2005. 

Modal dasar perseroan ini tidak ditentukan modalnya terlebih dahulu, akan 

tetapi sewaktu-waktu dapat dinyatakan dalam buku-buku perseroan. Didalam 

modal dasar dari perseroan ini telah diambil bahagian dan dibayar penuh dengan 

uang tunai yang syah kedalam bendaharaan dari perseroan ini oleh masing-

masing persero suatu jumlah yang ditulis sebagai kredit di atas namaya didalam 

dan sewaktu-waktu dapat dinyatakan dalam buku�buku perseroan. 

Struktur organisasi perusahaan disusun dengan maksud agar terlihat secara 

jelas posisi atau kedudukan seseorang dalam dalam suatu perusahaan dalam 

rangka bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Kedudukan controller telah diperlihatkan dalam struktur organisasi perusahaan 
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dan lengkap dengan jumlah asisten yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Posisi yang diberikan kepada controller juga cukup tinggi, yaitu langung 

dibawah Direktur Utama, hal ini tentu akan sangat mendukung controller dalam 

menjalankan fungsinya. Ini berarti bahwa penugasan yang diterima Direktur 

Utama dan laporannya ditujukan pula untuk Direktur Utama. Berdasarkan 

kedudukan controller pada perusahaan ini adalah sebagai Divisi Finance & 

Accounting, maka controller pada perusahaan ini terlepas dari pelaksanaan 

kegiatan operasional perusahaan. 

Peranan controller PT. Karya Muda Indah Medan dapat dilihat dari fungsi

fungsi yang terdapat pada perusahaan tersebut. Dengan memperhatikan uraian 

tugas yang ditetapkan pimpinan, maka secara singkat dapat dilihat bahwa 

peranan controller sebagai berikut : 

1. Sebagai staf direksi dalam menyediakan informasi manajemen, termasuk 

di dalamnya menyediakan analisis-analisis ekonomi, keuangan, biaya, 

basil dan lain-lainnya. 

2. Membantu pimpinan dalam menganalisa laporan-lapotran, menganalisa 

usulan-usulan anggaran dan program yang diajukan oleh tiap-tiap bagian, 

kemudian menggabungkan menjadi satu anggaran yang terpadu, yang 

disajikan kepada pimpinan untuk dibahas dalam rapat pembentukan 

anggaran. 

3. Menyusl!n sistem akunmnsi dan prosedur-prosedur secara keselµruhan. 

4. Melakukan perlindungan dan pengawasan atas harta kekayaan perusahaan 

melalui sistem dan prosedur yang telah diterapkan sebelumnya. 
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KATA PENGANTAR 

}lssafammuafa.ik..,um 'Wt: 'W6 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan 

hidayahNya. Salawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad 

SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang 

berjudul: "Punosi ©an 'l(µ{ua�n Controller<Pad:a <J!'T. 'l(flrya !M.utfa Indafi !M.ed"an". 

Adapun penulisan skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas akhir 

program studi SI pada Yayasan Universitas Medan Area Jurusan Akuntansi. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan saran dan petunjuk 

demi kesempumaan skripsi ini. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dan 

bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat material, spritual, informasi, 

maupun segi administrasi. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Yayasan Pendidikan H. Agus Salim Universitas Medan Area, Medan. 

2. Bapak Rektor Universitas Medan Area. 

3. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Universitas Medan Area. 

4. lbu Hj. Retnawati Srg, SE, Msi selaku Ketua Jurusan Akuntansi UMA. 

5. Bapak Drs. Rasdianto, MS, Ak selaku Pembimbing I yang telah 

membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini. 
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6. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, Ak selak:u Pembimbing II yang telah membimbing 

penulis dalam menyusun skripsi ini. 

7. Seluruh Bapak, Ibu Dosen serta staff fak:ultas ekonomi yang telah mengajar 

dan membantu penulis hingga dapat menyelesaikan perkuliahan. 

8. Pimpinan PT. Karya Muda Indah Medan yang telah membantu penuiis 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

9. Sahabat-sahabatku : •stambu.{ 2003 Jurusan Jf.{untansi• Thanks berat buat 

semua yang udah kalian berikan kepadaku, buat hari-hari yang udah kita 

lewati bersama. 

10. Buat seluruh keluarga besarku, terima kasih atas dukungan, nasehat dan 

didikannya sehingga anandamu menyelesaikan skripsi ini. 

11. Penghormatan terakhir kupersembahkan untuk orang yang paling kucintai, 

kukasihi, kusanyangi dan kuhormati Ayahandaku "SY AHRUL dan lbundaku 

NURLELA", tidak habis rasa terima kasih ananda untuk ayah dan ibu 

selama ananda masih bisa bernafas, buat semua pengorbanan, asuhan, 

didikan, bimbingan ayah dan ibu. 

Medan, 2008 
Penulis 

(BUOi HANDOYO) 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Perusahaan merupakan suatu unit organisasi yang terus tumbuh dan 

berkembang baik dari segi waktu, ukuran, ruang gerak, maupun kepemilikannya 

seiring dengan kemajuan serta perkembangan perekonomian suatu negara. Seiring 

dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan informasi saat ini telah mendorong 

perusahaan untuk lebih meningkatkan kwalitasnya, bila ingin dapat terus 

mempertahankan hidupnya di tengah suasana globalisasi yang kompetitif (penuh 

persaingan). 

Tanggung jawab secara sosial dan lingkungan juga harus dapat perhatian 

dari perusahaan yang bersangkutan, bila perusahaan ingin eksistensinya 

(keberadaannya) dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Pertumbuhan 

hidup perusahaan pada masa kini tidak saja ditujukan pada bagaimana perusahaan 

dapat memperoleh keuntungan atau laba yang maksimal, namun tujuannya lebih 

luas dari itu yaitu bagaimana perusahaan dapat mengelola sebagian dari 

keuntungan atau laba tersebut untuk dapat mempertahankan kelebihannya secara 

terus-menurus. 

Pada perusahaan yang masih kecil (sederhana), pemilik adalah sekaligus 

pimpinan, pengawas dan mungkin juga merangkap sebagai pengurus keuangan. 

Dengan terbatasnya permasalahan yang masih dihadapi, perusahaan kecil 

1 UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 

cenderung tidak memerlukan tenaga-tenaga pimpinan (manajer) yang profesional 

dalam bidang-bidang kegiatan usaha yang bermacam-macam bentuknya. Sipemilik 

sekaligus sebagai pimpinan perusahaan yang merangkap semua fungsi manajemen 

dengan dibantu oleh beberapa orang dalam bidang administrasi yang masih 

sederhana termasuk tenaga pembukuan. Lain halnya dengan perusahaan, dimana 

perusahaan saat ini, semakin maju baik teknologi maupun informasi dan 

aktivitasnya semakin luas, membuat pimpinan tidak lagi dapat mengawasi secara 

langsung terhadap semua kegiatan yang terjadi, maka demikian pimpinan ak.an 

mendelegasikan wewenang kepada bawahaan atau stafnya untuk mengawasi 

kegiatan tersebut. 

Pada umumnya pelak.sanaan operasi perusahaan, punpman sangat 

membutuhkan teknologi dan informasi yang berhubungan dengan perusahaan agar 

pimpinan dapat bertindak cepat dan ak.urat dalam mengambil keputusan untuk 

memajukan perusahaan yang dipimpinnya. Dengan demikian informasi yang 

dibutuhkan lebih ak.urat, biasanya perusahaan yang mempunyai aktivitas-aktivitas 

yang tinggi dan dinamis diperlukan bantuan tenaga-tenaga yang profesional dalam 

bidang pemasaran, produksi, akuntansi dan lain-lainnya. 

Keberadaan controller ak.an semak.in kokoh bila dapat berperan sebagai 

penunjang disiplin, ketertiban, ketaatan, keefisienan dan keefektifan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu prakteknya di Indonesia, istilah 

controller tidak. tedapat dalam struktur organisasi perusahaan, kemungkinan fungsi 

controller tersebut tetap dijalankan sesuai pelak.sanaannya dilakukan bagian lain, 

misalnya direktur keuangan. 
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