BAB IV
PENUT UP

Pada bab terakhir ini, penulis menarik kesimpulan

dan memberi

saran

berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan harapan akan
bermanfaat di dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan
Pusat

Karir.

Kesimpulan

dan saran ini khususnya

mengenai

pengakuan

pendapatan pada ITS Career Center Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

A.

Kesnnpulan
Berdasarkan pembahasan pada bah sebelumnya, maka dapat disirnpulkan
bahwa:
1.

Pengakuan pendapatan atas layanan rekrutmen pada ITS Career Center
telah

sesuai

dengan

teori

Keiso

dalam

Ratunuman

(2013)

yaitu

pendapatan direalisasi apabila barang dan jasa ditukar dengan kas atau
klaim atas kas (piutang). Pendapaian dapat direalisasi apabila aktiva yang
diterima dalam pertukaran segera dapat dikonversi menjadi kas atau
klaim atas kas dengan j umlah yang diketahui.
2.

Pencatatan pendapatan menggunakan metode Cash Basis clan telah sesuai
dengan

teori

yang dikernukakan

oleh

Belkaoui (2006:281),

yaitu

pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat
kas dibayarkan. perusabaan mencatat pendapatan ketika kas masuk atau
diterima dan beban dicatat didalam transaksi jumal entry ketika kas
dikeluarkan atau dibayarkan.
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B. Saran
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penulis memberikan saransaran atas kendala-kendala yang timbul dalam pengelolaan Pusat Karir pada
umumnya dan khususnya di ITS Career Center yaitu:
1.

Agar stabilitas pendapatan dapat terjaga di setiap periode rnak.a perlu
ditingkatkan strategi promosi dan vanast

Jayanan agar perusahaan/

customer tidak hanya melak.ukan rekrutmen ketika berlangsungnya
jadwal wisuda. Hal ini dapat dijadikan bahan penelitian lanjutan terkait
fluktuatif pendapatan yang diterima oleh ITS Career Center.
2.

Pembuatan rekapitulasi sebaiknya menggunakan sistem berbasis website
sehingga dapat diketahui oleh pimpinan dan bagian keuangan setiap
waktu. Data-data yang masuk kedalam sistem juga dapat digunakan
sebagai output untuk draft kwitansi dan invoice sehingga cepat dan
akurat dalam layanan di bagian kerjasama industri dan IT.

3.

Saran terkait dengan bagian keuangan pusat ITS adalah seluruh transaksi
kas masuk pada rekening Rektor sebaiknya menggunakan Internet
Banking dengan fasilitas nomor virtual rekening (virtual account) khusus
transaksi

kerjasama

di

ITS

Career

Center

sehingga

dapat

mengidentifikasi secara rinci dan akurat untuk transaksi dari kerjasama
industri dengan ITS Career Center. Membuat SIM Keuangan Pendapatan
ITS dan menambahkan fasilitas notifikasi real-time transaksi ke unit-unit
sumber pendapatan berdasar akses Internet Banking sehingga tidak perlu
Jagi rekonsiliasi konvensionaJ.

