
 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peranan controller 

dalam meningkatkan volume penjualan pada PT. Pos Indonesia (Persero) KP II 

Bandung 40000 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1) Peningkatan volume penjualan dapat tercapai hal ini dikarenakan pelaksanaan 

pengendalian penjualan telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari: 

1. Pencapaian Target Penjualan 

Pencapaian target penjualan PT. Pos Indonesia (Persero) KP II Bandung 

40000 telah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan cenderung 

mengalami peningkatan. Peningkatan volume penjualan tersebut 

membawa pengaruh yang signifikan bagi perusahaan yaitu peningkatan 

pendapatan dan laba. Secara tidak langsung target penjualan yang selalu 

meningkat setiap tahun dapat disimpulkan bahwa penjualan yang 

dilakukan telah berjalan dengan baik. Dengan pencapaian penjualan 

tersebut maka volume penjualan juga ikut meningkat. 

2. Peningkatan Volume  Penjualan Meningkat dari Tahun ke Tahun 

Hal ini dapat dilihat dari realisasi penjualan yang terjadi melebihi dari 

anggaran yang telah ditetapkan. Dari hasil penjualan yang dihubungkan 

dengan volume penjualan untuk periode yang diteliti dapat diketahui: 

a. Realisasi penjualan yang terjadi melebihi volume penjualan yang 

dianggarkan. Pendapatan penjualan tahun 2009 yang terjadi yaitu 

sebesar Rp 10,911,055,461 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 

15,008,487,301. Sedangkan anggaran penjualan tahun 2009 yaitu 

sebesar Rp 9,599,392,932 dan pada tahun 2010 sebesar Rp 

11,449,639,040. Dari hal ini terlihat bahwa PT. Pos Indonesia 



 
 

 

(Persero) KP II Bandung 40000 telah berhasil dalam mengendalikan 

penjualan sehingga volume penjualan meningkat. 

b. Persentase realisasi penjualan terhadap penjualan yang dianggarkan 

semakin meningkat yaitu tahun 2009 sebesar 13.66% menjadi 31.08% 

pada tahun 2010. Dalam hal ini ada selisih yang menguntungkan 

antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penjualan. 

 

2) Controller pada PT. Pos Indonesia (Persero) KP II Bandung 40000 berperan 

dalam pengendalian penjualan untuk meningkatkan volume penjualan, hal ini 

diketahui dari hal-hal sebagai berikut: 

1. Controller pada PT. Pos Indonesia (Persero) KP II Bandung 40000 

memiliki karakteristik, yang mendukung peranannya sebagai controller 

yang baik, seperti personal qualities, technical competence, 

communication skills, interpersonal skills, dan managing dual 

accountability. 

2. Jabatan Controller pada PT. Pos Indonesia (Persero) KP II Bandung 

40000 dipegang oleh Accounting Supervisor telah berfungsi secara 

memadai. Hal ini dilihat dari peranannya dalam fungsi perencanaan, 

pengendalian, pelaporan akuntansi, dan tanggung jawab utama lainnya. 

3. Controller telah memberikan kontribusi dalam setiap aktivitas 

pengendalian penjualan guna meningkatkan volume penjualan, terutama 

dalam hal: 

a. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

Anggaran Penjualan. 

b. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam menetapkan 

standar pelaksanaan penjualan. 

c. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam analisis 

terhadap prestasi pelaksanaan penjualan. 

d. Memberikan bantuan kepada manajemen penjualan dalam pelaporan 

penjualan. 

 



 
 

 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan serta analisis tentang peranan 

controller dalam meningkatkan volume penjualan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) KP II Bandung 40000, penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan: 

1) Melihat pengendalian penjualan yang diterapkan oleh perusahaan telah 

berjalan dengan baik sehingga adanya peningkatan volume penjualan pada 

perusahaan yang signifikan, penulis menyarankan agar perusahaan sedapat 

mungkin mempertahankan pengendalian tersebut dan berusaha untuk 

meningkatkannya. 

2) Untuk memecahkan kondisi pasar yang berfluktuasi, penulis menyarankan 

untuk melakukan secara rutin peninjauan ke bagian penjualan dengan 

melakukan survey pasar secara langsung kepada konsumen atau melakukan 

analisis per pelanggan. 

3) Dengan berkembangan yang cukup pesat dalam bidang pelayanan jasa, selain 

PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai BUMN Pos yang melayani pelayanan 

jasa pos juga dilakukan oleh beberapa penyelenggara swasta (perusahaan jasa 

titipan). Maka dari itu untuk dapat menjaga ekstensinya PT. Pos Indonesia 

(Persero) dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas layanan, kualitas 

operasional, dan kualitas pelaporan untuk publik dan instansi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


