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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
 
 
5.1 Simpulan 
 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan fungsi Controller dalam 

pengendalian biaya promosi yang penulis lakukan pada PT. Astra International 

Tbk Toyota Sales Operation (AUTO 2000) Cirebon, penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

 

1) Controller pada PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation 

(AUTO 2000) Cirebon mempunyai fungsi dalam pengendalian biaya 

promosi.  

a. Perencanaan ( Planing) 

Menetapkan dan memelihara suatu rencana operasi yang terintergasikan 

sejalan dengan sasaran dan tujuuan perusahaan baik jangka pendek 

maupun jangka panjang menganalisis, merevisi (bila Perlu) 

mengkomunikasikan kepada semua tingkat manajemen serta meggunakan 

sistem dan prosedur yang cocok. Misalnya, sebagai seorang eksekutif staf, 

dia harus menetapkan hal-hal berikut :  

• Rencana atau ramalan penjualan dapat mendukung kebijaksanaan 

dan tujuan perusahaan yang telah diketahui 

• Rencana penjualan terlihat realistis 

• Rencana dan skedul produksi mendukung program penjualan 

• Rencana produksi berada dalam kemampuan fasilitas yang dimiliki  

 

b. Pengendalian (Control) 

Mengembangkan dan merevisi norm.a standar yang memuaskan sebagai 

ukuran pelaksanaan, menyediakan pedoman serta bantuan kepada para 

anggota manajemen yang lain dalam menjamin adanya penyesuaian hasil 

pelaksanaan sebenarnya terhadap norma standar. Hasil akhir dari fungsi 
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pengendalian tidak hanya berupa suatu laporan atas prestasi kerja. 

Melainkan mencakup pertimbangan-pertimbangan berikut ini : 

a. Bantuan dalam menetapkan norma-norma untuk 

pengendalian. 

b. Pelaporan tentang prestasi pelaksanaan jangka pendek 

yang sesungguhnya dibandingkan dengan prestasi kerja 

yang telah distandarkan. 

c. Memastikan bahwa melalui tinjauan yang 

berkesinambungan, system dan prosedur dapat 

menyediakan data yang diperlukan dan yang paling 

berguna atas basis yang paling praktis 

 

c. Pelaporan ( Reporting)  

Pelaporan berhubungan erat dengan perencanaan dan pengendalian. Dalam 

pelaporan controller menyusun, menganalisis, dan menginterprestasikaaan 

hasil keuangan untuk digunakan oleh manajemen dalam proses 

pengambilan keputusan, mengefaluasi data dalam hubungannya dengan 

tujuan perusahaan dan tujuan suatu organisasi, menyiapkan dan memenuhi 

permiantaan instansi pemerintah, para pemegang saham dan masyarakat 

umum. 

 

 

d. Akuntansi ( Accounting) 

Mendesain, menetapkan dan memelihara system akuntansi keuangan dan 

biaya pada semua jenjang perusahaan, termasuk untuk perusahaan secara 

menyeluruh per divisi, per pabrik dan per satuan, untuk dapat mencatat 

secara wajar semua transaksi keuangan dalam pembukuan agar sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang sehat, disertai dengan pengendalian 

internal yang memadai. Controller diharapkan dapat mengikuti 

perkembangan teknologi sehingga dapat menyediakan informasi  

ekonomis dan praktis yang dibutuhkan oleh pimpinan perusahaan  
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e. Tanggung Jawab utama lainnya ( Other responsibilities ) 

Mengelola dan mengawasi fungsi-fungsi, misalnya fungsi perpajakan 

,termasuk saling berhadapan dengan inspeksi pajak; memelihara hubungan 

yang sesuai dengan auditor intern dan ektern; mengembangkan dan 

memelihara system prosedur; serta mengarahkan fungsi-fungsi lain yang 

telah dilimpahkan. 

 

2. Proses pengendalian di PT. Astra International Toyota Sales Operation 2000     

( AUTO 2000 ) Cirebon yaitu : dengan membandingkan kemampuan dalam satu 

periode dengan tujuan, rencana, standar, yang telah ditentukan. Selain itu juga 

memiliki kemampuan yang baik dalam menganalisa penyimpangan yang terjadi, 

dan mampu menganalisa sebab terjadinya penyimpangan tersebut, Selain itu juga 

menerapkan sikap tanggung jawab terhadap perusahaan, memeliki kemempuan 

untuk menilai tindakan yang dilakukan manajemen, serta memberikan kritik demi 

kemajuan perusahaan. 

 

3. Hubungan antara Controller dalam biaya promosi dalam pengendalian biaya 

Promosi pada PT. Astra International Toyota Sales Operation 2000                        

( AUTO 2000 ) Cirebon yaitu dengan adanya 5 fungsi : 

   

a. Fungsi Perencanaan 

Dalam melakukan perencanaan, Controller membantu menetapkan suatu 

rencana strategi promosi yang sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan, 

menetapkan batas waktu untuk melakukan rencana tersebut, mempunyai tanggung 

jawab untuk memastikan bahwa rencana yang dibuat didukung oleh semua 

jenjang manajemen, memberikan pertimbangan terhadap suatu pengeluaran untuk 

mengembangkan pasar. 

 

 

 



75 

b. Fungsi Pengendalian 

Controller pada PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation            

( AUTO 2000 ) membantu dalam melakukan perbandingan antara anggaran 

(budget) dengan realisasinya (actual), untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan. Apabila terjadi penyimpangan, maka akan dilakukan tindakan 

koreksi.  

 

c. Fungsi Pelaporan 

Dalam fungsi pelaporan, controller mepunyai tugas dan wewenang untuk 

mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi penyusunan laporan keuangan 

dan laporan manajerial lainnya untuk kepentingan intern dan ekstern. Controller 

juga membantu dihasilkannya laporan yang dapat dengan mudah dipahami oleh 

pemakaiannya dan dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam pengambilan 

keputusan. 

 

d. Fungsi Akuntansi  

Controller pada PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation                 

( AUTO 2000 ) mengawasi pencatatan semua transaksi kegiatan promosi produk 

dalam pembukuan agar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi.  

 

e. Fungsi Tanggungjawab 

Tanggungjawab utama lainnya yang dilaksanakan oleh Controller pada 

PT. Astra International Tbk Toyota Sales Operation ( AUTO 2000 ) adalah 

memelihara hubungan baik dengan pihak lain, konsumen, pemegang saham 

(internal maupun eksternal) untuk mengetahui tingkat permintaan dari hasil 

kegiatan promosi yang telah dilakukan. 

 

 

i 
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5.2 Saran 

Setelah mengadakan penelitian, dan pembahasan terhadap fungsi 

controller dalam pengendalian biaya promosi  pada PT. Astra International Tbk 

Toyota Sales Operation (AUTO 2000) Cirebon, penulis mencoba memberikan 

saran yang mungkin dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan perbaikan yang 

akan dilakukan oleh pihak perusahaan, yaitu : 

1. Untuk memecahkan masalah pertumbuhan (growth) perusahaan, 

sebaiknya perusahaan lebih intensif lagi melakukan analisis pasarnya, 

serta lebih bekerjasama lagi dengan bagian promosi untuk dapat 

memasarkan produknya. Dan melakukan berbagai upaya yang dapat 

memotivasi karyawan didalam meningkatkan kegiatan promosi untuk 

terciptanya pengendalian biaya promosi. Misalnya dengan mengadakan 

bonus bagi para salesman yang dapat mencapai target promosi yang telah 

ditetapkan perusahaan, serta memberi potongan apabila mampu 

mempromosikan produknya dalam jumlah yang banyak sesuai dengan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

2. Untuk mencegah kenaikan biaya promosi yang menyebabkan naiknya 

harga jual produk, maka perlu dibutuhkan banyak informasi baik kualitatif 

maupun kuantitatif yang akurat didalam setiap departement dalam 

penyusunan anggaran biaya promosi, karakteristik lokasi promosi, kota 

dan daya beli ekonomi masyarakat yang akan datang, serta program-

program promosi yang dapat menarik minat masyarakat. Mengingat saat 

ini ketatnya persaingan penjualan kendaraan roda empat di Indonesia. 

 

3. Sebaiknya  dalam menentukan perencanaan Controller lebih membantu 

suatu rencana strategis promosi yang sesuai dengan sasarandan tujuan 

perusahaan yang sesuai dengan Standar Operational Perusahaan. 


