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Abstract. Organizing systems and system resource usage - economic sumsber intended 

or more oriented to gain advantage. However, profit is not the main goal of the 

company. But another goal of the company is to maintain a good name, providing 

services with customer satisfaction oriented and most more important is to maintain the 

viability of the company. Companies engaged in the same field at the present state of 

competition is getting tighter. To attract customers many ways by the company in 

offering goods or services and facilities provided by the company that the customer is 

satisfied and remain a loyal customer for our company. 
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PENDAHULUAN 

Pada dasarnya didirikan perusahaan khususnya perusahaan yang mengarah pada bisnis 

komersil adalah untuk mencari keuntungan. Sistem pengorganisasian dan system 

penggunaan sumber – sumsber ekonominya ditujukan atau lebih berorientasi untuk 

memperoleh keuntungan. Namun demikian keuntungan bukan merupakan tujuan utama 

dari perusahaan. Tetapi tujuan lain dari perusahaan adalah menjaga nama baik, 

memberikan pelayanan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan dan yang paling 

lebih penting adalah menjaga kelangsungan hidup perusahaan.  

Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama pada kondisi sekarang 

persaingannya semakin ketat. Untuk menarik pelanggan banyak cara yang dilakukan 

oleh perusahaan dalam menawarkan barang atau jasa serta fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan agar pelanggan merasa puas dan tetap menjadi pelanggan yang loyal 

terhadap perusahaan kita. Pengendalian Manajemen yang baik yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah cara terbaik untuk dapat menarik pelanggan dan mempertahankan 

pelanggan lama agar tetap loyal terhadap perusahaan kita.  

 

METODE PENELITIAN 



Jurnal Ilmiah ini dibuat dengan melakukan penelitian yaitu dengan menggunakan 

metode study kasus dan melakukan survey secara langsung terhadap objek yang 

bersangkutan. Untuk memudahkan penelitian, maka penelitian ini mengambil data 

penjualan bulan July dan bulan Agustus tahun 2012. Sumber data diperoleh dari data 

pembukuan pada bulan yang bersangkutan kepada pihak yang terkait yang berhubungan 

dengan penelitian. Selain itu dengan melakukan wawancara terhadap bagian terkait 

serta berdasarkan  pengalaman pribadi penulis selaku karyawan PT Shellindo Jaya 

sebagai sales administrasi selama dua tahun dan dua tahun terakhir sebagai staf  

keuangan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada dasarnya pengendalian berarti mengadakan tindak lanjut segera terhadap suatu 

kondisi yang terjadi yang tidak memuaskan sebelum semuanya berkembang menjadi 

sebuah permasalahan yang besar. Pengendalian terhadap system pemasaran yang 

dilakukan oleh orang – orang atau bagian dari suatu organisasi yang terintegrasi terkait 

dengan pemasaran produk pelumas merk shell oleh para distributor resmi. Analisa 

terhadap masalah pemasaran produk pelumas merk shell bagi para distributor khususnya 

yang dilakukan oleh PT Shellindo Jaya baik dari segi permintaan dari customer, 

penawaran kepada customer , ketersediaan stok barang, dan proses pengiriman dan after 

sales service yang diberikan kepada customer serta yang terkait dengan system 

pembayaran.  

Pengendalian itu sendiri menurut Sugiarto adalah  Pengendalian:  adalah proses 

untuk menjamin agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan. Dalam 

Pengendalian itu sendiri terdapat 4 (empat) unsure atau elemen antar lain sebagai 

berikut : 

1. Detektor atau sensor 

2.  Assesor atau penilai  

3.  Efektor atau pengubah 

4. Jaringan Komunikasi  

  

Struktur Pengendalian Manajemen 



Dalam Struktur Pengendalian itu sendiri berisi tentang struktur organisasi, otonomi 

yang didelegasikan kepada manajer, Pembentukan pusat – pusat pertanggungjawaban, 

pengukuran kinerja dan balas jasa, serta informasi yang mengalir di antara bagian – 

bagian yang saling mengalir dalam organisasi.  

 Dengan diterapkannya system pengendalian manajemen di PT Shellindo Jaya, 

maka dalam perusahaan itu terdapat system pengendalian manajemen itu sendiri. 

Struktur organisasi yang terbentuk di PT Shellindo Jaya yang merupakan distributor 

pelumas resmi untuk merk shell disusun berdasarkan kebutuhan yang ada.  

 Struktur organisasi yang ada di PT Shellindo Jaya di kepalai oleh seorang 

direktur yang bertanggung jawab atas semua kelangsungan kegiatan perusahaan. 

Struktur organisasi dibagi kedalam beberapa bagian yaitu : 

1. Bagian Marketing 

Bagian marketing bertanggung jawab terhadap penjualan barang baik yang 

dilakukan secara tunai maupun yang dilakukan secara kredit. Selain itu juga 

memiliki tugas untuk mencapai target yang diberikan oleh perusahaan dalam 

mencapai keuntungan.  

2. Bagian Keuangan  

Bagian keuangan bertanggung jawab terhadap semua masalah keuangan yang ada 

di perusahaan. Termasuk didalamnya adalah masalah utang piutang, pengelolaan 

kas dan semua yang terkait di dalamnya.  

3. Bagian Gudang 

Bagian gudang bertanggung jawab atas keluar masuknya barang, dan bertanggung 

jawab terhadap  ketersediaan stok barang. 

4. Bagian Pengiriman 

Bagian Pengiriman bertanggung jawab terhadap pengiriman barang kepada 

customer. Tugas bagian ini adalah mengatur jadwal kirim barang, armada 

pengiriman, serta biaya pengiriman dan lainnya yang terkait dengan hal tersebut. 

 Dengan terbentuknya struktur organisasi di PT Shellindo Jaya maka 

pendelegasian tugas dan wewenang dapat dilakukan. Setiap bagian dapat menjalankan 

tugas sesuai dengan otonomi yang diberikan. Otonomi yang diberikan kepada setiap 

bagian akan menuntut pertanggungjawaban terhadap bagian yang diberi otonomi 

tersebut. Maka dengan itu akan terbentuk pusat – pusat pertanggungjawaban.  



Apabila otonomi telah diberikan dan tanggung jawab terbentuk, maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan oleh PT Shellindo Jaya adalah mengukur kinerja setiap 

karyawan perusahaan. Hal ini sesuai dengan salah satu isi dari struktur pengendalian 

manajemen. PT Shellindo Jaya mengukur kinerja karyawan dengan cara melihat dan 

membandingkan antara target yang ditetapkan dengan hasil yang diperoleh serta tingkat 

kediplinan karyawan. Dengan hal ini maka PT Shellindo Jaya dapat menilai kinerja 

karyawannya.  

Proses Pengendalian Manajemen  

Di dalam PT Shellindo Jaya proses Pengendalian Manajemen yang diterapkan 

khususnya untuk pemasaran produk pelumas merk shell dimana pelumas jenis ini 

merupakan pelumas dengan high quality dan selain itu juga banyak sekali persaingan 

baik dari pesaing domestik maupun pesaing dari asing. Persaingan itu terjadi baik dari 

harga, kualitas pelayanan yang diberikan, maupun lainnya. Proses pengendalian 

manajemen yang ada diantaranya adalah sebagai berikut :  

1. Pemrograman  

Program atau rencana yang di buat oleh PT Shellindo Jaya dalam mencapai tujuan 

diantaranya adalah dengan menyusun strategi pemasaran dalam wilayah 

pemasaran yang telah ditentukan oleh principle pelumas shell yaitu PT Shell 

Indonesia. Dan untuk PT Shellindo Jaya itu sendiri daerah demarkasi 

pemasarannya adalah wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dalam wilayah 

Tangerang itu sendiri PT Shellindo Jaya mempunyai team sales yang di pimpin 

oleh seorang Sales Manager. Team sales tersebut di petakan dalam beberapa 

wilayah untuk memegang perusahaan – perusahaan yang ada di wilayah 

Tangerang. Setiap bulannnya team sales di berikan target yang harus di capai oleh 

masing – masing team sales.   

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan dari strategi pemasaran yang ada, setiap team sales membuat 

Database customer yang baik untuk prospek customer maupun customer yang 

telah menjadi pelanggan perusahaan. Dari database tersebut, para team sales 

menggali potensi pemakaian produk pelumas. Dimana dari potensi penggalian 

penggunaan pelumas dapat diketahui berapa kebutuhan yang di pakai dalam 

waktu tertentu. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah memberikan 



penawaran pelumas jika customer tersebut memiliki potensi untuk pemakaian 

produk pelumas shell. Jika dari penawaran tersebut mendapat tanggapan yang 

baik dan berpotensi untuk menggunakan pelumas shell, maka yang terakhir adalah 

deal customer, dimana customer bersedia untuk membelinya.   

3. Pelaporan dan Analisis 

Untuk memudahkan melakukan pengendalian dan pengawasan setiap bagian yang 

menyangkut masalah pemasaran barang, maka dibuatlah laporan. Para team sales 

membuat laporan yang harus dilaporkan setiap minggu dam setiap bulan. Laporan 

yang harus diberikan kepada Manajer Pemarasan diantaranya adalah laporan 

kunjungan customer, Laporan analisis customer, laporan data base customer mulai 

dari prospek hingga deal customer. Dari Laporan database yang ada, dapat 

dianalisis seberapa jauh peotensi penggunaan pelumas, dan seberapa sering 

pemakaian / pergantian pelumas pada mesin yang ada. Laporan kunjungan 

customer dibuat  untuk menilai kinerja para sales dalam memasarkan produk. Dari 

laporan – laporan yang ada sangat memudahkan manajeman untuk mendapatkan 

informasi.  

Dengan proses pengendalian manajemen yang ditetapkan oleh PT Shellindo Jaya, maka 

akan muncul kegiatan – kegiatan manajemen yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut 

adalah kegiatan – kegiatan manajemen yang dilakukan oleh PT Shellindo Jaya 

diantaranya : 

1. Perusahaan telah melakukan prosedur perencanaan pemasaran sesuai dengan 

program yang ada. 

2. Dengan pelaksanaan prosedur perencanaan pemasaran yang ada maka padamasing 

– masign bagian akan melaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas dan bagiannya. 

3. Dalam proses tersebut telah terjadi proses penyampaian informasi yang kepada 

setiap bagian organisasi. 

4. Dengan adanya laporan – laporan yang dibuat maka perusahaan dapat 

mengevaluasi dan dan menganalisis semua kegiatan yang dilakukan. 

5. Perusahaan dapat mengambil keputusan dengan memebrikan kebijakan – 

kebijakan yang ada terutama dalam pengambilan keputusan. 

Dengan melihat uraian – uraian  di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa PT 

Shellindo Jaya dalam Sistem Pengendalian Manajemen telah menerapkannya dengan 



cukup baik karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sistem Pengendalian 

Manajemen sangat membantu perusahaan dalam mengawasi semua kegitana 

perusahaan, khususya dalam bidang pemasaran barang.  

Peranan Sistem Pengendalian Manajemen dalam kaitannya dengan pemasaran 

produk pelumas merk shell di PT Shellindo Jaya adalah sebagai berikut : 

1. Agar masing – masing bagian atau karyawan dapat mengkonsentrasikan apa 

yang menjadi tugasnya. 

2. Dengan ditetapkannya Sistem Pengendalian Manjemen, maka perusahaan dapat 

mengawasi dan mengetahui informasi tingkat pemasaran dan penggunaan 

pelumas bagi perusahaan.  

3. Dengan diterpakannya Sistem Pengendalian Manajemen, maka pihak 

perusahaan mengambil langkah yang harus dilakukan jika terdapat permasalahan 

baik dari pihak intern maupun ekstern. 

4. Untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen khususnya 

untuk bagian pemasaran dalam pencapaian target penjualan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di PT Shellindo Jaya, maka dapat ditarik 

kesimpulan antara lain sebagai berikut : 

1. PT Shellindo Jaya merupakan distributor resmi pelumas merk shell untuk wilayah 

daerah Tangerang dan sekitarnya. 

2. Prosedur pemasaran yang dilakukan oleh PT Shellindo Jaya cukup baik karena 

didukung dengan adanya dokumen – dokumen penjulan diantaranya invoice, faktur, 

dan lainnya. 

3. Pengendalian Manajemen yang diterapkan oleh PT Shellindo Jaya dalam 

memasarkan barang adalah dengan cara membuat stragtegi pemasaran dan 

kebijakan – kebijakan yang efektif. 

4. Melihat laporan penjulan PT Shellindo Jaya untuk dua bulan terakhir maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa telah erjadi peningkatan penjualan. 
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