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BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik 

beberapa simpulan yaitu sebagai berikut: 

I) Struktur organisasi yang ada di ciepartemen room sudah mencerminkan adanya 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban telah 

ditentukan. Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pusat 

pertanggungjawaban juga tclah ditentukan dengan jelas batas-batasnya Dan 

masing-masing pusat pertanggungjawaban tersebut mempunyai otoritas untuk 

menjaJankan aktifitasnya. 

2) 	 Sistem penganggaran pendapatan dan biaya belum seluruhnya mencerminkan 

keterkendalian yang merupakan salah satu syarat penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang baik. Anggaran pendapatan dan biaya yang ada 

sekarang ini hanya pada level departemen, belum pada level dibawahnya yaitu sub 

departemen. Meskipun demikian anggaran pendapatan dan biaya, dalam hal ini 

berupa anggaran laba rugi, pada departemen room sudah mencenninkan 

keterkendalian. Sebab pimpinan departemen tersebut langsung di bawah general 
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manager selaku pimpinan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan anggaran 

pendapatan dan biaya pada sub departemen belum dibuat. 

3) 	 Pemisahan unsur keterkendalian pendapatan dan biaya, sebagai salah satu syarat 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum dilakukan. Meskipun demikian 

semua pendapatan dan biaya yang terjadi di bawah departemen room, merupakan 

unsur terkendali bagi pimpinan departemen, dalam hal ini general manajer. 

Sedangkan untuk sub departemen yang ada di bawahnya tidak semua biaya 

terkendali bagi sub departemennya. Oleh karena itu baik pendapatan maupun biaya 

yang terjadi dan menjadi beban sub departemen tertentu harus diklasifikasikan 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diterimanya. 

4) Pengkodean pendapatan dan biaya yang ada belum sepenuhnya mencenninkan 

, keterkendalian yang merupakan salah safu syarat penerapan akuntansi 

pertanggungjawaban yang baik. Pusat penanggungjawab biaya hanya merujuk ke 

departemen dan belum menunjuk ke sub departemen. Untuk keperluan penilaian 

prestasi kerja departemen room ke level manajemen dibawahnya informasi 

penanggungjawab biaya masing-masing sub departemen belum diperoleh. 

5) Penyajian laporan pertanggungjawaban yang ada belum sepenuhnya memenuhi 

syarat laporan akuntansi pertanggungjawaban yang benar, yaitu dipisahkan antara 

unsur terkendali dan tidak terkendali. Namun demikian untuk kondisi sekarang 
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laporan laba rugi departemen room yang sekaligus dipakai sebagai laporan 

akuntansi pertanggungjawaban sudah memenuhi kriteria laporan akuntansi 

pertanggungjawaban bagi departemennya. Sebab semua unsur pendapatan dan 

biaya yang ada merupakan unsur terkendali bagi pimpinan departemen, dalam hal 

ini general manager. Sedangkan laporan pertanggungjawaban per sub departemen 

belum pemah dibuat. Laporan tersebut hendaknya dibuat untuk penerapan 

akuntansi pertanggungjawaban yang lebih baik. 

6) Laporan yang digunakan untuk menilai prestasi kerja departemen, dalam hal ini 

adalah penentuan bonus tahunan, yang selama ini dipakai adalah laporan laba rugi 

departemen. Hasil analisa tersebut, baik dari general manager ke departemen 

maupun dari departemen ke sub departemen, akan lebih tepat lagi jika yang dipakai 

_ sebagai dasar analisa adalah laporan akuntansi pertanggungjawaban atau bisa juga 

dari laporan laba rugi yang sudah dipisahkan unsur pendapatan dan biayanya sesuai 

tugas, wewenang dan tanggung jawab yang diterima. 

5.2. Saran 

Dalam melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi pertanggungjawaban 

di departemen room Hotel Majapahit ini penulis memiliki keterbatasan untuk akses 

baik untuk pengumpulan data maupun komunikasi dengan pihak perusahaan. Untuk 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN... DIAH KRISTIYORINI



48 

penelitian selanjutnya yang lebih baik, hal tersebut sebisa mungkin dapat diatasi oleh 

peneliti. 

Pada penelitian ini penulis mengalami hambatan untuk mendapatkan data 

secara lebih detail tentang biaya-biaya yang sesunggubnya terjadi di masing-masing sub 

departemen. Selama ini biaya yang terjadi langsung dibebankan di departemen. Untuk 

mengetahui secara detail biaya tiap sub departemen satu-satunya informasi yang ada 

adalah lewat bukti dasar, dan informasi tersebut tidak diperoleh penulis. Selain itu 

penulis juga tidak dapat berkomunikasi langsung dengan general manager selaku 

pimpinan departemen room maupun pimpinan perusahaan secara keseluruhan. Sebab 

mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri dari pimpinan tersebut, selain 

informasi yang di dapat oleh penulis, yang tidak diperoleh oleh penulis mengenai 

k~bijakan perusahaan dalam pcnerapan akuntansi pertanggungjawaban di Hotel 

Majapahit khusunya di departemen room. 
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