
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Hubungan 

Peranan Controller dalam Pengendalian Penjualan dengan Efektivitas Penjualan” 

yang dilakukan pada perusahaan ritel di Bandung, penulis menyimpulkan bahwa:  

1. Controller memenuhi semua kualifikasi dari seorang controller yang tangguh 

sebesar 87% 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. Controller telah melaksanakan fungsi controller dengan baik, fungsi tersebut 

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

pengendalian. Sebesar 86% dari total responden menyatakan bahwa controller 

melaksanakan fungsinya dengan sangat baik.  

3. 70% dari total responden menyatakan bahwa peranan controller memiliki 

kontribusi yang sangat baik terhadap pengendalian penjualan 

4. Penjualan dilaksanakan secara efektif hal ini dilihat dari hasil jawaban 

kuesioner sebesar 80% dari total responden menyatakan bahwa perusahaan 

ritel di Bandung dalam aktivitas penjualannya selalu mencapai target 

penjualan, dan dapat juga dilihat dari persentasi pencapaian anggaran dari 

yang ditetapkan dari masing masing perusahaan ritel karena anggaran 

penjualan > realisasi penjualan. Persentasi pencapaian target penjualan 

tersebut ialah : YOGYA sebesar 94 %, YOMART sebesar 90%, GIANT 

sebesar 87 %, dan INDOMARET sebesar 86%. 

5. Peranan controller dalam pengendalian penjualan pada perusahaan YOGYA 

lebih besar dari perusahaan lainnya yaitu 66,5% dan mempengaruhi efektivitas 

penjualan yang paling tinggi yaitu pencapain target penjualan sebesar 94%. 

Peranan controller dalam pengendalian penjualan pada perusahaan YOMART 



 

 

yaitu 66,25% dan mempengaruhi efektivitas penjualan yaitu target pencapaian 

penjualan sebesar 90%. Peranan controller dalam pengendalian penjualan 

pada perusahaan GIANT yaitu 55% dan cukup mempengaruhi efektivitas 

penjualan yaitu pencapaian target penjualan sebesar 87 %. Peranan controller 

dalam pengendalian penjualan pada perusahaan INDOMARET yaitu 55% dan 

cukup mempengaruhi efektivitas penjualan yaitu pencapaian target penjualan 

sebesar 86%. Dengan persentase pengendalian penjualan yang dilakukan 

masing masing controller di perusahaan berpengaruh positif dengan 

efektivitas penjualan dilihat jika pengendalian penjualan tinggi maka 

efektivitas penjualan akan tinggi.   

6. Melalui pengujian hipotesis yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terdapat hubungan positif antara peranan controller dalam pengendalian 

penjualan dengan efektivitas penjualan. Hubungan tersebut diketahui dengan 

menggunakan uji statistik analisis korelasi Rank Spearman, dimna besarnya 

koefisien korelasi yang dihasilkan sebesar 0.8242 (  hitung >  tabel (0.8242 > 

0.648)). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan peranan controller dalam 

pengendalian penjualan mempunyai hubungan yang kuat dan positif searah 

dengan efektivitas pengendalian penjualan. 

7. Pada tingkat kepercayaan 95%, terlihat bahwa nilai t hitung = 4.114 lebih besar 

dari pada nilai t tabel = 2.306 sehingga penulis menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan (nyata) antara peranan controller dalam 

pengendalian penjualan dengan efektivitas penjualan. 

8. Keterbatasan penelitian bahwa dari jumlah populasi penulis hanya 

mendapatkan 10 populasi target pada penelitian ini. Penulis mendapatkan 

jawaban kuesioner sebanyak 4 perusahaan, yakni YOGYA (4 kuesioner), 

YOMART (4 kuesioner), GIANT (1 kuesioner) dan INDOMARET (1 

kuesioner). 

 

 

 

 



 

 

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. Dalam menyediakan data sebaiknya controller bisa lebih tepat waktu sehingga 

orang-orang yang berkepentingan akan data tersebut tidak merasa dirugikan. 

2. 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. 

3. 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 yang ingin memeliti topik yang sama, 

disarankan agar memperbesar jumlah responden yang akan dijadikan sampel 

bagi penelitian guna menghasilkan kesimpulan yang lebih representatif. 

3. Disarankan peneliti selanjutnya meneliti tentang pengendalian pada bidang 

lain misalnya pengendalian biaya, gaji dan lain sebagainya. 

4. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melengkapi kekurangan yang ada dalam 

skripsi ini.  

 

 

 

 

 

 


