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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

       Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT. Merpati Nusantara 

Airlines Manado mengenai “Fungsi Akuntansi Pertanggungjawaban Dalam 

Menunjang Efektivitas Pengendalian Pendapatan”, maka penulis mengambil 

simpulan bahwa: 

1. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Merpati Nusantara 

Airlines Manado sudah sangat memadai. Hal ini dapat dilihat dengan 

terpenuhinya fakta-fakta berikut: 

 1) Terdapatnya karakteristik akuntansi pertanggungjawaban, yaitu: 

  (1) Adanya identifikasi pusat-pusat pertanggungjawaban. 

   Pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado telah terdapat pusat-

pusat pertanggungjawaban yang terdiri dari pusat biaya yaitu 

bagian keuangan, pusat pendapatan yaitu manajer pemasaran, 

pusat laba yaitu kepala cabang, dan pusat investasi yaitu kepala 

cabang.  

  (2) Anggaran pendapatan ditetapkan sebagai standar kinerja manajer 

pemasaran. 

   Anggaran pendapatan ini selain ditetapkan sebagai standar kinerja 

manajer juga dipakai untuk dasar ukuran dalam rencana 

pengambilan keputusan yang menyangkut pendapatan perusahaan. 

  (3) Kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan 

anggaran. 

   PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan perbandingan 

antara realisasi dengan anggaran untuk mengukur kinerja manajer 

penjualan/pemasaran. 

  (4) Manajer secara individual diberi penghargaan tinggi atau hukuman 

berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. 
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   Kinerja manajer dilihat dari kemampuan manajer pusat 

pertanggungjawaban tersebut dalam pencapaian target pendapatan 

sesuai rencana. Namun sistem penghargaan dan hukuman masih 

belum dilaksanakan dengan efektif karena belum ada aturan yang 

baku. 

2) Terdapatnya syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban, 

yaitu: 

  (1) Struktur Organisasi. 

   Telah memiliki struktur organisasi dan uraian tugas, wewenang, 

serta tanggung jawab setiap pusat-pusat pertanggungjawaban 

dalam perusahaan. 

  (2) Penyusunan Anggaran. 

   Telah menerapkan tahapan penyusunan anggaran pendapatan 

sebagai suatu rencana kerja pada bagian penjualan/pemasaran 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang disusun dengan dukungan 

seluruh anggota yang ada. 

  (3) Pemisahan Biaya Terkendali dan Biaya Tidak Terkendali. 

 Yang termasuk biaya terkendali pada pusat pertanggungjawaban 

pendapatan PT. Merpati Nusantara Airlines Manado adalah biaya 

penjualan khusus biaya pengembangan penjualan dan biaya 

promosi dan yang termasuk biaya tidak terkendali adalah biaya 

operasional, biaya organisasi, biaya penjualan dan biaya promosi. 

Sedangkan untuk pendapatan yang termasuk pendapatan terkendali 

adalah Penjualan Tiket (individual, group, long term 

charter,callpax), angkutan kargo, kelebihan bagasi (Excess 

baggage)  dan yang termasuk pendapatan tidak terkendali adalah 

Ground handling untuk other carrier, Maintenance pesawat other 

carrier. 

  (4) Pengklasifikasian Kode Rekening. 

   PT. Merpati Nusantara Airlines telah melakukan pengklasifikasian 

kode rekening yang berguna untuk memudahkan pencatatan dan 

penyusunan laporan pendapatan. 
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  (5) Laporan Pertanggungjawaban Pendapatan. 

   Telah melaksanakan sistem laporan pertanggungjawaban 

pendapatan dan mekanisme penyusunannya, dimana laporan 

pertanggungjawaban ini digunakan untuk menilai kinerja dari bagian 

penjualan/pemasaran yang bertanggung jawab atas seluruh 

aktivitas penjualan/pemasaran yang dilaksanakannya. 

2. Pengendalian pendapatan pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado sudah 

sangat efektif karena telah terdapat proses pengendalian yang memadai dan 

tercapainya tujuan pengendalian pendapatan. Hal ini dapat disimpulkan 

berdasarkan fakta berikut: 

 1) Adanya proses pengendalian, yaitu: 

 (1) Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar 

pengendalian. 

  Pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado telah menggunakan 

anggaran pendapatan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

kegiatan pemasaran dan laporan pertanggungjawaban digunakan 

sebagai alat pengendalian. 

(2) Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai. 

Laporan pertanggungjawaban pendapatan yang memuat anggaran 

serta realisasinya digunakan sebagai alat untuk mengukur kegiatan 

penjualan/pemasaran pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado. 

 (3) Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan 

menentukan penyimpangan jika ada. 

  Analisis terhadap penyimpangan pendapatan telah dilakukan saat 

dilaporkannya laporan pertanggungjawaban pendapatan setiap 

periode. 

(4) Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar 

pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 

 Setelah laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada 

manajemen puncak apabila terdapat penyimpangan akan segera 

dilakukan revisi bersama. 
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2) Tercapainya tujuan pengendalian, yaitu: 

(1) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dari rencana. 

 PT. Merpati Nusantara Airlines Manado menetapkan anggaran 

pendapatan sebagai tolok ukur apakah manajer 

penjualan/pemasaran sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan. 

(2) Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat 

penyimpangan-penyimpangan (deviasi). 

 Apabila ternyata terdapat penyimpangan dari anggaran yang telah 

ditetapkan maka manajer penjualan/pemasaran PT. Merpati 

Nusantara Airlines Manado segera melakukan tindakan perbaikan 

agar tidak terdapat penurunan target anggaran. 

(3)  Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya. 

 Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi pendapatan yang telah 

dijelaskan di muka, bisa dilihat bahwa realisasi pendapatan yang 

dapat dicapai relatif sesuai dengan rencananya, sehingga dapat 

dikatakan target pendapatan pada PT. Merpati Nusantara Airlines 

Manado dapat tercapai. 

3. Akuntansi Pertanggungjawaban Pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado 

Sangat Berfungsi Dalam Menunjang Efektivitas Pengendalian Pendapatan. 

fungsi akuntansi pertanggungjawaban antara lain adalah sebagai alat 

ukur kinerja yang dibuat oleh setiap manajer untuk menggunakan berbagai 

sumber daya dalam melaksanakan peran manajer tersebut agar mencapai 

target kinerja yang telah ditetapkan dan juga sebagai alat bantu manajemen 

untuk memudahkan proses pengendalian dan mengurangi adanya 

penyimpangan. Jadi, fungsi akuntansi pertanggungjawaban dalam 

hubungannya dengan pengendalian pendapatan adalah sebagai alat bantu 

dalam usaha menunjang keefektifan pengendalian pendapatan sehingga 

penyimpangan yang terjadi dapat dipertanggungjawabkan dan efisiensi serta 

tujuan perusahaan dapat tercapai.  
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      Kontribusi akuntansi pertanggungjawaban sehingga efektivitas 

pengendalian pendapatan pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado dapat 

tercapai adalah sebagai berikut: 

1) Adanya pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban dalam 

perusahaan diantaranya yaitu pusat pendapatan sehingga pelaksanaan 

tugas dan tanggung jawab dilakukan secara paling efektif. 

2) Proses pengendalian pendapatan dilaksanakan oleh manajer pusat 

pendapatan. 

3) Terdapat pemisahan data keuangan secara wajar untuk memudahkan 

pengendalian pendapatan. 

4) Manajer pusat pendapatan diberikan wewenang untuk menetapkan 

standar pengukuran, umumnya dalam bentuk anggaran. 

5) Manajer pusat pendapatan lebih mudah memonitor kegiatan operasional 

karena telah diberikan kepercayaan penuh oleh manajemen pusat untuk 

merencanakan dan mengendalikan pendapatan sesuai dengan ketentuan. 

        

       Untuk mencapai efektivitas pengendalian pendapatan diperlukan adanya 

akuntansi pertanggungjawaban yang memadai pada perusahaan. Berdasarkan 

hasil penelitian, pelaksanaan akuntansi pertanggungjawaban PT. Merpati 

Nusantara Airlines Manado sudah sangat memadai dan pengendalian pendapatan 

sudah sangat efektif sehingga disimpulkan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban sudah sangat berfungsi dalam menunjang efektivitas 

pengendalian pendapatan. 

 

Kelemahan Penelitian 

       Peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kelemahan dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Terbatasnya waktu yang disediakan oleh responden dalam menjawab 

kuesioner yang diajukan sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa data 

jawaban yang diberikan oleh responden adalah bias. 
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2. Peneliti sulit mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih banyak dan 

yang lebih spesifik karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang 

dimiliki. 

3. Hasil penelitian ini hanya merupakan gambaran dari fungsi akuntansi 

pertanggungjawaban dalam menunjang efektivitas pengendalian pendapatan 

pada PT. Merpati Nusantara Airlines Manado, sehingga tidak mewakili seluruh 

kantor di daerah lain pada PT. Merpati Nusantara Airlines. 

4. Belum ada peraturan yang baku dalam hal sistem penghargaan dan hukuman 

bagi karyawan PT. Merpati Nusantara Airlines. 

 

5.2 Saran 

       Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, maka penulis mengajukan saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan segera membuat peraturan sistem penghargaan dan 

hukuman yang baku sehingga bisa memberikan sanksi yang tegas kepada 

manajer yang telah melakukan penyimpangan dan yang memiliki prestasi 

kinerja yang kurang baik sehingga dapat menjadi pemacu prestasi bagi para 

manajer. 

2. Penempatan seorang manajer penjualan/pemasaran dalam bisnis 

penerbangan harus benar-benar kompeten karena bisnis penerbangan sangat 

spesifik, dimana manajer penjualan/pemasaran harus memadukan ilmu 

manajemen bisnis penerbangan sekaligus manajemen pemasaran dan 

keuangan. 


