
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peranan Controller 

Dalam Pengendalian Pengendalian Penjualan Guna Menunjang Efektivitas Penjualan 

Bahan Bakar Gas” yang dilakukan pada PT Pertamina Depot Ujungberung Unit 

Pemasaran III Cabang Bandung, penulis menyimpulkan bahwa:  

1. Controller PT Pertamina Depot Ujungberung Unit Pemasaran III Cabang 

Bandung memenuhi semua kualifikasi dari seorang controller yang tangguh 

yakni sebesar 62.9% dari total responden menyatakan bahwa kualitas pribadi, 

kemampuan teknis, pertimbangan bisnis, kualitas komunikasi, kemampuan 

interpersonal, dan pertanggungjawaban ganda yang dimiliki dan dijalani oleh 

controller telah dilaksanakan dengan baik. 

2. 61.9% dari total responden menyatakan bahwa peranan controller PT 

Pertamina Depot Ujungberung Unit Pemasaran III Cabang Bandung memiliki 

kontribusi yang sangat baik terhadap pengendalian penjualan. 

3. Controller PT Pertamina Depot Ujungberung Unit Pemasaran III Cabang 

Bandung telah melaksanakan fungsi controller dengan baik, fungsi tersebut 

terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi akuntansi, fungsi pelaporan, dan fungsi 

pengendalian. Sebesar 60.7% dari total responden menyatakan bahwa 

controller melaksanakan fungsinya dengan sangat baik. 

4. Penjualan bahan bakar gas telah dilaksanakan secara efektif hal ini dilihat 

dari hasil jawaban kuesioner sebesar 60.4% dari total responden menyatakan 

bahwa PT Pertamina Depot Ujungberung Unit Pemasaran III Cabang 

Bandung dalam aktivitas penjualannya selalu mencapai target penjualan, 

mengalami kenaikan penjualan setiap tahunnya dan memberikan kepuasan 

kepada para konsumennya. 



5. Tanggungjawab utama lainnya yang terdiri dari kontribusi controller dalam 

perhitungan perpajakan dan penyediaan data dengan cepat dan tepat waktu 

hanya memperoleh pesentase sebesar 42,9% dari total responden. Artinya 

controller kurang optimal dalam menjalankan pertanggungjawaban utama 

lainnya yang didelegasikan untuk controller tersebut. 

 

Informasi lain yang penulis dapatkan selain dari kuesioner yakni dari hasil 

wawancara dengan Kepala Depot PT Pertamina Depot Ujungberung Unit Pemasaran 

III Cabang Bandung mengenai kasus kelangkaan bahan bakar gas yang terjadi pada 

pertengahan tahun 2008 disebebkan oleh tiga hal yaitu: 

1. Tidak optimalnya operasi kilang. 

Disebabkan karena ada dua kilang besar Pertamina, yaitu Balongan dan 

Cilacap sedang mengalami perawatan dan gangguan. Akibatnya pasokan gas 

untuk beberapa daerah tersendat. 

2. Terhambatnya transportasi laut yang disebebkan oleh cuaca buruk. 

Gangguan cuaca yang membuat penyaluran gas tidak bisa berjalan seperti 

biasanya. Karena cuacar buruk, kapal-kapal yang mengangkut gas akhirnya 

tidak bisa merapat ke pelabuhan. 

3. Kenaikan permintaan yang sangat tinggi dan mendadak. 

Menurut Bapak Joko Sudjono, Kepala Depot PT Pertamina Depot 

Ujungberung Unit Pemasaran III Cabang Bandung, permintaan gas pada 

pertengahan 2008 mencapai 3.500 ton per hari untuk satu depot ujungberung 

saja. Hal ini dianggap sebagai kenaikan yang signifikan bila dibandingkan 

dengan rata-rata penjualan yaitu 2.400 ton per hari. 

 

5.2 Saran 

 Sebagai tindak lanjut dari hasil pengamatan dan penelitian selama survei 

yang penulis lakukan maka, penulis mengemukakan beberapa saran yang dapat 

dijadikan perbaikan untuk perusahaan dan untuk peneliti selanjutnya. 



Adapun saran untuk perusahaan yakni: 

1. Controller sebaiknya lebih berperan aktif dalam perhitungan perpajakan. 

2. Dalam menyediakan data sebaiknya controller bisa lebih tepat waktu 

sehingga orang-orang yang berkepentingan akan data tersebut tidak merasa 

dirugikan. 

3. Controller diharapkan terlibat dalam setiap perencanaan bisnis yang 

dilakukan oleh manajemen, hal ini untuk menginformasikan keadaaan 

finansial perusahaan sehingga bisa meminimalisir pinjaman dana pada pihak 

ketiga. 

4. Diharapkan perusahaan bisa cepat tanggap terhadap isu-isu yang beredar 

terutama isu politik, ekonomi, dan sosial budaya baik yang berasal dari dalam 

maupun luar negeri sehingga perusahaan dapat memprediksi dampak dari 

pengaruh-pengaruh tersebut. 

5. Controller senantiasa mempertahankan pengendalian penjualan yang telah 

ada, akan lebih baik lagi jika pengendalian tersebut ditingkatkan. 

Sedangkan saran untuk peneliti selanjutnya adalah: 

1. Diharapkan skripsi ini bisa dijadikan dasar peneliti selanjutnya yang 

mengambil tema skripsi yang sama. 

2. Sebaiknya peneliti selanjutnya mengambil objek skripsi pada perusahaan lain 

misalnya perusahaaan swasta yang bergerak dibidang migas ataupun 

perusahaan yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia. 

3. Disarankan peneliti selanjutnya meneliti tentang pengendalian pada bidang 

lain misalnya pengendalian biaya dan lain sebagainya. 

4. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan yang ada 

dalam skripsi ini.  

 

 

 

 

 


