
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai peranan controller 

dalam pengendalian penjualan untuk meningkatkan volume penjualan, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengendalian penjualan yang diterapkan pada perusahan Daiwatex telah 

cukup memadai, dapat diketahui dari hal-hal berikut ini : 

a. Penetapan tolok ukur 

Dalam penyusunan anggaran penjualan, controller bekerja sama dengan 

bagian penjualan dan berpedoman pada anggaran penjualan tahun 

sebelumnya. Selain itu, pengajuan anggaran penjualan ini juga disesuaikan 

dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat tersebut. 

misalnya saja dengan mempertimbangkan jumlah modal, mesin dan 

karyawan yang tersedia serta keadaan perekonomian pada saat itu. 

b. Perbandingan realisasi dengan anggaran penjualan yang telah disusun 

Controller melakukan pelaksanaan penilain terhadap prestrasi pelaksanaan 

penjualan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan 

volume penjualan yang berhasil dicapai pada periode yang bersangkutan. 

Batas penyimpangan yang ditoleransi pada perusahaan Daiwatex ini 

adalah sebesar 10 % dari anggaran yang ditetapkan 

c. Mengevaluasi sebab-sebab penyimpangan yang terjadi. 

Cara controller dalam mengevaluasi penyimpangan yang terjadi adalah 

dengan melakukan analisis data untuk mengetahui apakah terjadi 

peningkatan atau penurunan penjualan produk yang dihasilkan perusahaan. 

Selain itu controller juga berdiskusi dengan bagian penjualan untuk 

mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan. 

 

 



d. Tindakan koreksi 

Jika penyimpangan yang terjadi melebihi batas toleransi yang ditetapkan 

perusahaan, maka akan diadakan rapat yang diadakan oleh pimpinan 

perusahaan untuk membahas pemecahan masalah tersebut. 

e. Selain itu, disukung pula oleh tercapainya target penjualan yang telah 

ditetapkan. Hal ini dapat diketahui dari besarnya realisasi penjualan yang 

melebihi jumlah anggaran penjualan yang ditetapkan 

2. Controller pada perusahaan Daiwatex sangat berperan dalam pengendalian 

penjualan, ini dapat diketahui dari hal-hal berikut ini : 

a. Kualifikasi controller yang cukup memadai meliputi : 

Controller menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk membuat 

anggaran penjualan, laporan penjualan, dan menganalisis pertumbuhan 

penjualan yang terjadi. Controller dapat mengemukakan ide dan 

pendapatnya dengan baik dan jelas pada saat diadakannya rapat untuk 

membahas penyimpangan yang terjadi dan menjalin komunikasi yang baik 

dengan semua tingkatan manajemen yang ada. Selain itu, controller juga 

memantau kegiatan penjualan yang terjadi di perusahaan, dan 

menganalisis penyimpangan yang ada. 

b. Fungsi controller yang berlaku secara normatif, yaitu : 

Controller menetapkan jumlah pendapatan minimum yang harus diterima 

oleh perusahaan selama satu tahun, setelah itu angka tersebut akan 

dikonfirmasikan dengan manajer-manajer yang ada untuk memastikan 

bahwa rencana tersebut telah didukung oleh semua tingkatan manajemen. 

Selain itu, controller juga melakukan perbandingan antara anggaran dan 

realisasi penjualan yang terjadi untuk mengetahui ada atau tidak terjadinya 

penyimpangan dan untuk mengambil suatu tindakan koreksi. Controller 

juga bertanggung jawab dalam membuat laporan transaksi laporan 

keuangan intern, mencatat semua transaksi yang terjadi sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berlaku, menyimpan arsip yang ada padanya 

dengan baik, sehingga jika suatu saat diperlukan bisa dengan segera 

disediakan. 



c. Kontribusi yang diberikan controller dalam pengendalian penjualan yaitu 

antara lain memberikan bantuan kepada manajemen dalam menetapkan 

anggaran penjualan, memberikan bantuan kepada manajemen dalam 

analisis terhadap prestasi pelaksanaan penjualan, dan memberikan bantuan 

kepada manajemen dalam menetapkan standar penjualan, berdasarkan 

hasil perhitungan jawaban kuesioner variabel independent dan variabel 

dependent diperoleh hasil sebesar 85,46 % sehingga dapat disimpulkan 

bahwa controller pada perusahaan Daiwatex sangat berperan dalam 

pengendalian penjualan untuk meningkatkan volume penjualan. 

d. Jabatan Controller pada perusahaan Daiwatex dipegang oleh manajer 

Administrasi dan Keuangan yang mana controller tersebut mempunyai 

karakteristik yang cukup memadai dalam menjalankan tugasnya di 

perusahaan tersebut. 

e. Dari hasil analisis penjulan yang dihubungkan dengan volume penjualan 

untuk periode yang diteliti dapat diketahui : 

• Realisasi penjualan yang melebihi volume penjualan yang ditargetkan. 

Walaupun pada tahun 2001 volume penjualan yang ditargetkan tidak 

dapat dicapai, namum penyimpangan yang terjadi dianggap tidak 

material karena tidak melebihi batas toleransi penyimpangan yang 

ditetapkan yaitu sebesar 10 % dari anggaran. Pada tahun 2002 terdapat 

selisih 8.899.228 di atas anggaran dan pada tahun 2003 terdapat selisih 

4.130.306 di atas anggaran juga. Dalam hal ini, dapat dilihat bahwa 

controller pada perusahaan Daiwatex telah berhasil dalam 

pengendalian penjualan 

• Persentase penyimpangan realisasi penjualan terhadap penjualan yang 

dianggarkan meningkat, yaitu pada tahun 2001 sebesar -1,67% pada 

tahun 2002, tetapi pada tahun 2003 mengalami penurunan menjadi 

sebesar 0,04 %. Dalam hal ini terdapat selisih yang menguntungkan 

antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penjualan. 

 

 



Dari penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengemukakan 

kelemahan dari perusahaan Daiwatex, yaitu : 

• Selama ini perusahaan Daiwatex kurang memperkenalkan produknya 

di media cetak sehingga tidak semua masyarakat mengetahui kualitas 

produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian, pembahasan serta analisis tentang 

kegiatan penjualan yang terjadi pada perusahaan Daiwatex, penulis dapat 

mencoba memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai bahan 

masukan atau perbaikan yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu : 

a. Penulis menyarankan agar perusahaan memanfaatkan media promosi yang 

ada, misalnya dengan memperkenalkan produk-produk perusahaan melalui 

iklan. Diharapkan dengan adanya iklan tersebut, penjualan produk perusahaan 

dapat meningkat. 

b. Melihat pengendalian yang diterapkan perusahaan, pengendalian penjualan 

telah berjalan dengan baik sehingga berhasil mencapai target penjualan yang 

telah ditetapkan, maka penulis menyarankan agar perusahaan dapat 

memperluas pasar ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh perusahaan 

dan mencoba mencari pelanggan baru. Misalnya saja perusahaan mencoba 

memasarkan produknya di luar pulau Jawa. 

c. Diharapkan untuk waktu yang akan datang, perusahaan Daiwatex dapat lebih 

terbuka dalam memberikan informasi untuk kebutuhan para peneliti yang 

mengambil objek penelitian pada perusahaan tersebut. 


