BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang ada di bab sebelumnya, maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam penetapan tarif harga sewa, Ulan Rent Car menggunakan
metode survei pasar, atau dengan kata lain, melihat harga pesaing
terlebih dahulu kemudian menyesuaikannya dengan keadaan Ulan
Rent Car sendiri. Dalam perhitungan harga sewa Ulan Rent Car
menyesuaikan harga dengan faktor biaya, STNK, Asuransi, dan
Perawatan. Presentase keuntungan spesifik yang diinginkan oleh
Ulan Rent Car tidak ditetapkan sebelum transaksi, atau saat
penetapan harga.
2. Penentuan tariff harga sewa dilakukan oleh pemilik sekaligus
pemimpin Ulan Rent Car. Dalam hal penentuan tariff harga sewa
ini, Pemilik Ulan Rent Car bukanlah seorang yang mengerti tentang
akuntansi dan penerapannya.
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3. Menurut Ulan Rent Car Penentuan tarif harga sewa yang
menguntungkan baginya dilakukan dengan cara menaikkan harga
saat permintaan tinggi dengan harapan akan memaksimalkan
keuntungan. Sebaliknya, perusahaan akan menurunkan harga
untuk memancing pelanggan baru dengan cara memberikan harga
khusus atau lebih murah terhadap calon konsumen yang
dikenalnya secara pribadi.

B. Saran
Setelah mendalami mengenai penentuan tarif harga sewa dari
internet, buku dan lain-lain, maka dibawah ini adalah saran dari
penulis untuk Ulan Rent Car dalam penetapan tarif harga sewa mobil :

1. Ulan Rent Car seharusnya memperhitungkan harga pokok dan
margin yang diinginkan, bukan hanya dengan melakukan survei
pasar. Karena pada dasarnya setiap perusahaan, cv atau industri
kecil rental mobil memiliki perhitungannya sendiri. Penetapan tarif
harga sewa melalui survei pasar boleh saja, namun perusahaan
sebaiknya menganggap itu hanya sebagai dasar salah satu
pertimbangan sampingan, bukan yang utama.
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2. Sebaiknya Ulan Rent Car mempelajari sedikit mengenai akuntansi
dan penerapannya, karena hal tersebut akan bermanfaat bagi
pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Hal-hal seperti :

a. Proyeksi arus kas (jangan lupa masukkan biaya cadangan
penyusutan kendaraan),
b. Melakukan administrasi dan pembukuan yang tertib, seperti
catatan data-data pelanggan, catatan barang inventaris,
catatan keluar masuknya uang/ hari (buku kas harian), dan
lain-lain,
c. Catatan laba rugi/ bulanan,
d. Catatan neraca/ bulan.

sangat perlu diperhatikan, oleh sebab itu sangat baik bila
pemilik Ulan Rent Car mempelakari sedikit tentang akuntansi
dasar, atau mungkin menyewa seorang akuntan, atau paling
tidak orang yang memiliki background administrasi untuk
bekerja di usahanya.

3. Dalam hal penetapan tarif harga sewa berdasarkan survei pasar,
sebaiknya Ulan Rent Car tidak hanya memperhatikan harganya
saja, namun juga memperhatikan paket sewa yang ditawarkan
dalam kisaran harga tertentu, dimana usaha lain sudah mampu
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menyediakan

fasilitas

atau

kenikmatan

tambahan

kepada

konsumen. Yang paling penting dari semuanya ialah, Penetapan
tarif harga pokok yang diperhitungkan Ulan Rent Car juga, belum
lengkap bila dipandang dari sudut akuntansi. Sebaiknya dari ketiga
biaya yang diperhatikan oleh Ulan Rent Car tersebut, paling tidak
seharusnya

ada

beberapa

jenis

biaya

lagi

yang

turut

diperhitungkan dalam penentuan harga pokok sewa:
a. Penyusutan
b. Biaya Overhead
Perlu diketahui bahwa penetapan tarif harga sewa yang terlalu
tinggi akan membuat calon konsumen berpaling ke penyedia rental
lain, dan sebaliknya bila harga yang ditetapkan terlalu rendah
dibanding biaya real yang harus dikorbankan perusahaan, maka
Ulan Rent Car sendiri yang akan mengalami kerugian.

