
KESIMPULAN DAN SARAN.

BAB V

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab dimuka dapat disim 

pulkan bahwa ternyata hipotesa kerja yang telah dikemuka

kan pada bab pendahuluan adalah benar adanya. Hal tersebut 

diungkapkan melalui berbagai k'enyataan sebagai berikut :

1. Perusahaan sebagian besar pendapatannya bersumber- 

dari hasil penjualan jasa pemeliharaan kapal, Tran 

saksi penjualan jasa pemeliharaan kapal, dilaksana 

kan melalui suatu perjanjian kontrak* Pada dasar - 

nya harga kontrak telah ditetapkan atau ditentukan 

sebelum pekerjaan dimulai, dimana harga kontrak ini 

akan direalisir dengan pelaksanaan pekerjaannya, - 

Dalam prakteknya pelaksanaan kontrak dipastikan 

akan berkembang, hal ini menyebabkan harga kontrak 

penawaran pertama menjadi tidak wajar, maka timbul 

lah harga kontrak berdasarkan atas kontrak yang te 

lah diselesaikan, dan ditentukan melalui estimasi- 

dari pihak perusahaan, sehingga perlu adanya pena- 

v/aran kembali, *Sementara itu dalam hal terjadinya- 

pelaksanaan kontrak yang belum selesai pada akhir- 

periode, perusahaan tidak nampu untuk mengadakan - 

estimasi-estimasi atas biaya yang nasih akan dike 

luarkan dalam rangka penyelesaian kontrak teraubut.

2, Pendapatan perusahaan diakui pada saat negosiasi -
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sebesar Final Bill, sedang tenggang waktu yang di 

berikan sejak selesainya pelaksanaan pekerjaan - 

yang diikuti dengan penyerahan kapal sampai nego

siasi adalah dua bulan. Ini berarti ada penundaan 

pendapatan selama jangka waktu tersebut, Dan bila 

hal ini terjadi pada akhir periode pembukuan, ma 

ka akan terdapat pergeseran pendapatan dari satu- 

periode ke periode berikutnya, Pendapatan akan ber 

fluktuasi dari periode ke periode bukan karena ke 

naikan/penurunan pendapatan atau biaya tetapi ka 

rena saat penentuan pendapatan yang tidak tepat,

3- Apabila dalam suatu akhir periode ada pekerjaan - 

yang sudah selesai tapi belum negosiasi, maka da 

lam neraca akan tetap dilaporkan sebagai perkira

an pekerjaan dalam penyelesaian, Secara phisik - 

perkiraan dalam penyelesaian ini sudah tidak ada, 

karena dalam kenyataannya kapal yang sudah selesai 

pengerjaannya segera diserahkan kepada pemiliknya. 

Dengan demikian pos pekerjaan dalam penyelesaian- 

dalam laporan keuangan menjadi tidak wajar.-

4. Biaya umum dan administrasi akan menjadi semakin- 

besar dengan semakin besarnya kontrak yang ditan- 

da tangani, demikian juga untuk Draft Bill yang- 

dibuat termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. A'pa 

bila pada akhir suatu periode ada Draft Bill yang 

belum negosiasi ini berarti pendapatan belum bisa


