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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan terhadap peranan controller 

dalam pengendalian penjualan guna menunjang efektivitas penjualan bahan bakar 

minyak pada Pertamina U.Pms III Cabang Bandung yang didukung teori-teori 

yang berkaitan, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut: 

1. Jabatan controller pada Pertamina U.Pms III Cabang Bandung dipegang oleh 

Kepala Administrasi Keuangan yang mana memiliki karakteristik yang cukup 

memadai dalam melaksanakan tugasnya dalam perusahaan. 

2. Controller pada Pertamina U.Pms III Cabang Bandung cukup berperan dalam 

pengendalian penjualan, yaitu: 

a. Karakteristik controller yang cukup memadai, meliputi: 

 Controller memantau kegiatan yang terjadi pada perusahaan berdasarkan 

data yang diperoleh dari bagian dalam perusahaan. Controller mampu 

mempengaruhi para stafnya untuk meningkatkan motivasi dalam 

menjalankan tugasnya, menyediakan data dan informasi pada saat 

pimpinan perusahaan akan mengambil suatu keputusan, dapat 

menyampaikan fakta-fakta atau pendapatnya dengan jelas sehingga dapat 

dimengerti oleh semua tingkatan dalam manajemen dan dapat memahami 

dengan jelas apa yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing bagian 

yang ada dalam perusahaan yang mempunyai kepentingan yang berbeda. 

b. Fungsi Controller 

 Controller mengkoordinasikan penyajian informasi keuangan maupun non 

keuangan yang berguna bagi para manajer dalam menyusun 

anggaran/estimasi penjualan perusahaan dan menginformasikannya kepada 

manajer-manajer terkait untuk memastikan bahwa rencana tersebut 

didukung oleh semua bagian yang ada dalam perusahaan. Controller juga 

membandingkan anggaran/estimasi penjualan dengan realisasinya untuk 

mengetahui penyimpangan-penyimpangan  yang terjadi dan mencari 
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sebab-sebab terjadinya penyimpangan tersebut disertai saran-saran 

mengenai tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, selain itu controller 

juga bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan melalui 

bagian akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

c. Kontribusi yang diberikan oleh controller dalam pengendalian penjualan. 

 Controller memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam 

menetapkan anggaran/estimasi penjualan dengan mengkoordinasikan 

penyajian informasi keuangan dan non keuangan yang tepat waktu dan 

akurat. Controller juga melakukan analisis terhadap prestasi pelaksanaan 

penjualan dengan membandingkan realisasi penjualan terhadap 

anggaran/estimasi penjualan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila 

terjadi penyimpangan diharapkan dapat ditemukan penyebabnya dan 

kemudian dilakukan tindakan perbaikan dengan melakukan revisi agar 

penjualan pada periode berikutnya sesuai dengan yang diharapkan 

perusahaan. Selain itu, controller dapat memberikan bantuannya dalam 

menetapkan standar penjualan yang dapat menunjukan kelemahan-

kelemahan dalam pelaksanaan penjualan yang jika telah dianalisis secara 

layak mengenai sebab-sebabnya akan membuka jalan untuk tindakan 

perbaikan. Controller menggunakan alat bantu berupa laporan penjualan 

dalam membantu menganalisis penjualan, secara lebih cepat apabila 

terdapat penyimpangan. 

3. Dari hasil analisis penjualan dihubungkan dengan efektivitas penjualan BBM 

untuk periode yang diteliti dapat diketahui: 

a. Realisasi yang terjadi melebihi anggaran/estimasi penjualan yang telah 

ditetapkan. 

 Tahun 2004 selisih yang terjadi antara realisasi dengan anggaran/estimasi 

penjualan sebesar Rp. 645.533.061.000,00 atau sebesar 110.318 kiloliter 

diatas anggaran/estimasi. Tahun 2005 selisih yang terjadi sebesar Rp. 

545.381.921.000,00 atau sebesar 51.874 kiloliter diatas anggaran/estimasi. 

Dari hasil ini terlihat bahwa perusahaan telah berhasil dalam pengendalian 

penjualan. 
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b. Persentase (%) pencapaian target penjualan semakin meningkat. 

 Pada tahun 2004, pencapaian target penjualan sebesar 126% dalam rupiah 

atau 103 % dalam unit (kiloliter) dan pada tahun 2005 sebesar 113% 

dalam rupiah atau 101% dalam unit (kiloliter). Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa bagian penjualan telah berhasil mencapai target yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

c. Kontribusi biaya penjualan terhadap realisasi penjualan yang semakin 

menurun. 

 Terjadi penurunan kontribusi biaya penjualan terhadap realisasi penjualan 

sebesar 0,15% yaitu tahun 2004 sebesar 1,15% menjadi sebesar 1,36% 

pada tahun 2005. dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan telah 

berhasil melakukan efisiensi terhadap biaya penjualan dalam menunjang 

efektivitas penjualan. 

Dari penelitian yang penulis lakukan, terdapat suatu kelemahan dan 

perusahaan yang dapat dikemukakan yaitu bahwa Pertamina U.Pms III Cabang 

Bandung hanya menetapkan anggaran/estimasi penjualan untuk periode per tahun. 

Dan per bulannya dirata-ratakan sehingga jumlah anggaran/estimasi penjualan 

setiap bulannya sama.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, penulis mancoba memberikan saran yang 

mungkin dapat bermanfaat sebagai bahan masukan atau perbaikan yang akan 

dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu: 

1. Pelaksanaan pengendalian penjualan yang diterapkan oleh Pertamina U.Pms 

III Cabang Bandung sudah berjalan dengan cukup baik sehingga target 

penjualan tercapai. Penulis menyarankan agar perusahaan menetapkan 

anggaran/estimasi penjualan per bulan sehingga pengendalian penjualan akan 

lebih efektif. 

2. Penulis menyarankan agar Pertamina U.Pms III Cabang Bandung lebih 

tanggap terhadap isu-isu politik, ekonomi dan sosial budaya baik yang berasal 

dari luar negeri maupun dari dalam negeri sehingga perusahaan dapat 
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memprediksikan dengan akurat jumlah kebutuhan/permintaan akan bahan 

bakar minyak. Hal ini berguna terutama dalam penetapan anggaran/estimasi 

penjualan sehingga tidak terlalu menyimpang dengan realisasinya.   

     

 

       

 

 

 

 

 

 

 


