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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara kuantitatif  pengendalian penjualan sewa kamar pada Hotel Horison 

Bandung telah dilakukan secara efektif dan memadai, ini dapat dilihat dari 

beberapa faktor : 

• Sasaran yang diharapkan oleh Hotel Horison selama ini cukup 

tercapai. 

• Adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yang terkait di 

Hotel Horison sehingga dalam pengendalian penjualan sewa kamar 

apabila terdapat penyimpangan yang material dapat segera diketahui 

dan dapat ditindaklanjuti. 

• Pihak manajemen Hotel Horison setiap bulannya membuat laporan 

performance report, agar dapat diketahui berapa besar penyimpangan 

yang terjadi antara anggaran dan realisasinya. 

• Pihak manajer penjualan melakukan analisis penyimpangan setelah 

menerima performance report, kemudian menganalisis apakah ada 

penyimpangan. Jika ada penyimpangan maka manajer penjualan akan 

segera menindaklanjuti agar penyimpangan yang serupa tidak terjadi. 

• Dilakukan tindak lanjut setelah dianalisis oleh manajer penjualan, 

tetapi terbatas agar tidak terjadi penyimpangan lagi pada periode yang 

akan datang. 

• Dalam melakukan tindakan koreksi controller membantu bagian 

keuangan dalam mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam 

penjualan, dapat berupa tindakan koreksi dalam pelaksanaan 

penjualan. 

2. Controller pada Hotel Horison cukup berperan dalam pengendalian 

penjualan sewa kamar sehingga dapat menunjang efektivitas penjualan 

sewa kamar, hal ini ditandai dengan menjalankan fungsinya dalam 



 83 

perusahaan, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengendalian, fungsi 

pelaporan, fungsi akuntansi dan tanggung jawab lainnya dengan cukup 

memadai. 

3. Controller pada Hotel Horison memiliki kualifikasi yang baik, yaitu : 

• Mempunyai kemampuan teknis yang memadai dalam menyusun dan 

membuat laporan akuntansi, sehingga laporan yang dihasilkan dapat 

dimengerti oleh pengguna laporan. 

• Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk membina 

hubungan dengan semua tingkatan manajemen, dan terbuka dalam 

menerima saran dan kritikan yang ada, bahkan controller akan 

meminta bantuan kepada orang yang memahami bidangnya apabila 

mengalami kesulitan. 

• Memiliki pemahaman terhadap prinsip-prinsip perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian. 

• Mengembangakan dan memelihara prosedur sistem pengendalian 

penjualan yang memadai sehingga laporan mencerminkan kondisi 

keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

4. Berdasarkan data anggaran dan realisasi penjualan sewa kamar diketahui 

bahwa realisasi penjualan sewa kamar pada tahun 2004 mengalami 

peningkatan dari yang telah dianggarkan, hal ini disebabkan oleh 

meningkatnya jumlah tamu yang ingin menginap dan Hotel Horison telah 

berhasil dengan baik dalam melakukan pengendalian penjualan. Ini dapat 

dilihat dari total selisih realisasi penjualan yang sangat meningkat 

mencapai Rp.1.490.235.667,- dan persentase pencapiannya sebesar 27% 

dari yang dianggarkan oleh pihak manajemen Hotel Horison. Persentase 

pencapaian target penjualan yang semakin meningkat dari hasil tersebut 

dapat dilihat bahwa Hotel Horison telah berhasil dalam mencapai target 

penjualan yang telah ditetapkan. 
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5.2 Saran 

Setelah mempelajari pembahasan dan menarik kesimpulan, maka saran-

saran yang dapat diberikan oleh penulis antara lain : 

• Perusahaannya sebaiknya meninjau kembali kedudukan controller yang 

pada saat ini masih dipegang oleh Accounting Manager. Hal ini  untuk 

menghindari terjadinya tumpang tindih jabatan sehingga controller dapat 

lebih berperan dalam perusahaan. 

• Controller perlu lebih efektif dalam proses pengendalian dan lebih serius 

dalam menindaklanjuti terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi dan perubahan-perubahan yang terjadi, baik itu pengaruh dari 

dalam maupun dari luar perusahaan, seperti perubahan mata uang asing, 

kenaikan biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan sewa kamar, 

dan lain sebagainya, sehingga selisih antara anggaran dan realisasi dapat 

ditekan seminimal mungkin. 

• Sebaiknya controller meningkatkan perannya dalam melakukan analisis 

penjualan secara lebih mendalam seperti analisis per pelanggan. Yang 

dapat menunjang pelaksanaan pengendalian penjualan sehingga 

penyimpangan yang terjadi dapat diketahui penyebabnya dan dapat segera 

dicari pemecahan yang terbaik. 

• Manajer penjualan membina hubungan yang lebih baik dengan para 

pelanggan, agar mempertahankan pelanggan yang telah ada maupun 

mencari pelanggan baru agar realisasi penjualan sewa kamar bisa 

meningkat.  

• Pada Hotel Horison haruslah tercantum prosedur tindak lanjut untuk 

menangani penyimpangan material yang terjadi di perusahaan tersebut dan 

controller membahas penyebab menurunnya realisasi penjualan sewa 

kamar dengan manajer penjualan dan memberikan saran agar realisasi 

penjualan sewa kamar ditahun-tahun mendatang bisa lebih baik lagi. 
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