
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 dan saran-saran diharapkan dapat bermanfaat 

sebagai masukan yang dapat membantu memecahkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan menentukan pengakuan pendapatan perusahaan. 

5.1 Simpulan 

1. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat memiliki 

kegiatan kerjasama operasional dengan Grand Hotel Preanger. Dari kerjasama 

tersebut, perusahaan mendapatkan bagi hasil sebesar 4% setiap bulannya dari 

pendapatan usaha Grand Hotel Preanger. 

2. Pendapatan yang diterima perusahaan yaitu pendapatan operasional karena 

kerjasama operasional yang dilakukan oleh perusahaan salah satunya dengan 

Grand Hotel Preanger merupakan kegiatan utama dari Perusahaan Daerah Jasa 

dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat.  

3. Penerapan pengakuan pendapatan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah 

Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan PSAK 

No.23 Tahun 2009, dimana pendapatan perusahaan diakui pada saat 

direalisasi dan dihasilkan. 

4. Dasar pengakuan pendapatan yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Jasa 

dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat yaitu dasar akrual (Accrual Basis). 

 



5. Pendapatan dari bagi hasil yang diterima perusahaan setiap bulannya tidak 

selalu dibayarkan oleh Grand Hotel Preanger pada bulan tersebut, akan tetapi 

biasanya dalam satu atau dua bulan berikutnya sudah dilakukan pembayaran 

sehingga perusahaan tidak membuat penyisihan piutang ragu-ragu. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis atas penerapan 

PSAK No.23 tentang pengakuan pendapatan Grand Hotel Preanger yang dilakukan 

oleh Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan, maka penulis mencoba member 

saran-saran atas berbagai hal yang di anggap perlu dalam batas kemampuan penulis, 

yaitu : 

1. Perjanjian semula dalam pembagian bagi hasil adalah 4% per tahun, akan 

tetapi perusahaan meminta persentase bagi hasil tersebut menjadi tiap bulan, 

sebaiknya Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat 

dengan Grand Hotel Preanger serta PT.Bina Inti Dinamika sebagai investor 

membuat kembali perjanjian mengenai waktu pembagian bagi hasil tersebut. 

Alasannya agar sesuai dengan perjanjian yang ada, karena saat ini perusahaan 

tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. 

2. Perusahaan Daerah Jasa dan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat memiliki 

berbagai unit usaha/aset termasuk melakukan kerjasama operasional (KSO) 

dengan pihak-pihak lain selain Grand Hotel Preanger, maka untuk laporan 

tugas akhir berikutnya dapat di tinjau lebih dalam mengenai usaha/kegiatan 

lain yang ada di perusahaan ini.  

 

 

 

 


