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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil analisis dan kerja praktik yang telah dilakukan oleh 

penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam kegiatan operasionalnya 

didukung oleh penggunaan aset tetap, karena itu diperlukan pengelolaan 

yang sudah sesuai dengan PSAK no. 16. Aset tetap disini salah satunya 

adalah Gerbong Kereta Api. Pengelolaan aset tetap ini harus sesuai dengan 

kondisi sebenarnya di perusahaan, seperti perolehan, penggunaan, 

pemeliharaan, penyusutan, dan pencatatan akuntansi. Sampai dengan saat 

ini PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam memperoleh aset tetap 

berwujudnya yakni gerbong kereta api melalui cara sebagai berikut : 

Pembelian tunai, Pembelian Kredit, dan Membuat Sendiri.  

2. Pada PT. Kereta Api (persero) Daop 2 Bandung penyusutan aset tetap 

(Gerbong Kereta Api) dihitung berdasarkan umur ekonomisnya dengan 

menggunakan metode garis lurus (straight line methode) yaitu dengan 

persentase tetap (tarif yang digunakan setiap tahunnya tetap) dari nilai 

perolehannya kecuali tanah dan aset tetap dalam proses yang tidak 

disusutkan, dan aset tetap yang telah habis umur ekonomisnya tetapi masih 

digunakan dalam operasi perusahaan karena tidak perlu disusutkan lagi. 

menurut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) bahwa semua aset tetap akan 

semakin berkurang kemampuannya didalam memberikan imbalan atau 

manfaat jasa kepada perusahaan, dikarenakan aset tetap tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa unsur antara lain : Pemakaian, Keausan, dan 

Keterbelakangan Teknologi. 

 

 

 



61 
 

 
 

 

5.2 Saran  

  Adapun saran-saran dari penulis untuk dijadikan bahan masukan yang 

semoga berguna dan bermanfaat bagi PT. Kereta Api Indonesia (Persero), yaitu : 

1. Sebaiknya PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam melakukan 

pencatatan perolehan aset tetap (gerbong kereta api) yaitu dalam 

penjurnalan pembuatan sendiri harus lebih terperinci tidak hanya mencatat 

beban peralatan saja, tetapi pasti akan ada biaya yang dikeluarkan lainnya 

berupa gaji atau upah pegawai dan biaya-biaya lainnya yang dibebankan. 

2. Sebaiknya perusahaan harus lebih teliti dalam menerapkan dan 

menggunakan perhitungan penyusutan aset tetap berdasarkan golongannya 

dan perusahaan harus secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan dan 

perbaikan aset tetap. Supaya biaya pengeluaran untuk mengganti aset tetap 

dapat diminimumkan. 

 

 

 


