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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 Sebagai akhir dari pembahasan Laporan Tugas Akhir ini, penulis mencoba 

untuk menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran. Kesimpulan tersebut perlu 

dikemukakan guna memperoleh suatu pegangan yang dapat dijadikan bahan 

pengetahuan dari masalah yang dibahas oleh penulis. Saran-saran yang diberikan 

penulis diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan yang dapat membantu 

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan menentukan pengakuan 

pendapatan perusahaan. 

5.1 SIMPULAN 

Pengakuan pendapatan merupakan salah satu masalah yang paling sulit dan 

mendesak yang dihadapi profesi akuntasi. Pendapatan adalah arus masuk aktiva 

dan/atau penyelesaian kewajiban dari penyerahan atau produksi barang, pemberian 

jasa, dan aktifitas operasi yang  utama atau besar yang berkesinambungan dalam satu 

periode. 

Dari hasil kerja praktik yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan 

bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung telah memenuhi standar 

akuntansi sesuai dengan PSAK No.23 Tahun 2010 tentang pengakuan pendapatan. 

Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Sumber pendapatan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Kota Bandung 

yang utama berasal dari hasil penjualan tiket penumpang dan penjualan 

tiket angkutan barang. Penjualan tiket angkutan barang merupakan 

pendapatan atas jasa angkutan barang yang menggunakan gerbong dan 

peti kemas. 
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2. Metode pengakuan pendapatan yang digunakan pada PT.Kereta Api 

Indonesia (Persero) Kota Bandung adalah metode accrual basis yang 

merupakan dasar pengakuan dimana pendapatannya berasal dari penjualan 

barang atau jasa yang diakui pada periode terjadinya transaksi. 

 

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang digunakan oleh PT. Kereta Api 

Indonesia (Persero) kota Bandung telah sesuai dengan PSAK No.23 

Tahun 2010, yaitu pendapatan perusahaan diakui pada saat pendapatan 

direalisasikan dan dihasilkan serta besar kemungkinan manfaat ekonomi 

sehubungan dengan transaksi penjualan tiket tersebut akan diperoleh 

perusahaan. 

 

5.2 SARAN 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas 

penerapan PSAK No.23 Tahun 2010 tentang pengakuan pendapatan pada PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Kota Bandung, penulis mencoba memberikan saran-saran 

atas berbagai hal yang dianggap perlu dalam batas kemampuan penulis, yaitu: 

1. Para karyawan harus lebih ahli dalam mengerjakan pekerjaanya, terutama 

tentang cara perhitungan saat diakuinya pendapatan secara manual. Para 

karyawan diharapkan untuk tidak terlalu tergantung pada software yang 

memiliki kelemahan seperti rusak, hilang dan lainnya. 

2. Meningkatkan pendapatan pada bulan-bulan yang biasanya menurun 

pendapatannya misalnya dengan memberikan promo-promo agar para calon 

penumpang tertarik berpergian dengan menggunakan kereta api. 

 


