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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah penulis melakukan tinjauan atas pencatatan nilai perolehan dan 

perhitungan metode penyusutan yang dilakukan PERUM DAMRI, khususnya pada 

aktiva tetap kelompok Aset Penunjang Mesin Perbengkelan pada BAB IV maka 

penulis dapat menari kesimpulan sebagai berikut : 

1. Nilai Perolehan yang dicatat oelh PERUM DAMRI berdasarkan 

pengakumulasian biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari pembelian hingga 

aset tersebut siap dipergunakan dalam kegiatan operasional. Akan tetapi 

masih ada beberapa aset yang diperoleh dengan nilai dibawah Rp 500.000,00 

yang belum/tidak di catat dengan biaya-biaya lain. Berdasarkan data primer 

yang diperoleh tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencatatan nilai 

perolehan masih ada yang belum sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2011. 

2. Metode penyusutan aset tetap menurut akuntansi yang digunakan pada 

PERUM DAMRI adalah metode garis lurus (Straight Line Method)  yang 

berdasarkan kepada Keputusan Direksi Perusahaan Umum DAMRI 

No.989/PL.105/DAMRI-2007 tentang perubaghan kebijakan akuntansi 

PERUM DAMRI. 

3. Perhitungan penyusutan yang telah dilakukan PERUM DAMRI pada Mesin 

Perbengkelan Alat Pencetak Vulkanisir, Accu Charger, dan Vacuum Cleaner 

dengan menggunakan metode garis lusrus (Straight Line Method) telah sesuai 

dengan perhitungan penyusutan yang tercatat di Tabel 4.7. 
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4. Dari Perhitungan Penyusutan Vacuum Cleaner sempat terjadi kerusakan di 

tahun 2010, namun pada saat perbaikan dicatat sebagai Biaya Pemeliharaan 

dan perbaikan. 

5.2 Saran 

 Setelah melakukan kerja praktik dan tinjauan pencatatan nilai perolehan dan 

metode penyusutan pada PERUM DAMRI yang kemudian disesuaikan dengan PSAK 

No.16 Tahun 2011 penulis memberikan saran kepada PERUM DAMRI sebagai 

berikut: 

1. Sebaiknya PERUM DAMRI melakukan pencatatan biaya yang lebih rinci 

pada saat memperoleh aktiva tetap baik itu pada saat pembelian aset dengan 

harga tinggi atau rendah sekalipun. Sehingga perusahaan akan lebih tepat 

dalam menentukan nilai perolehan. 

2. Sebaiknya pada saat menangani mesin ruksak PERUM DAMRI bisa lebih 

membedakan mana yang harus dimasukan ke dalam biaya pemeliharaan dan 

perbaikan dan mana biaya yang dapat mempengaruhi nilai perolehan aset. 

3. Sebaiknya PERUM DAMRI dapat mengestimasikan masa susut aktiva tetap 

kembali. Hal tersebut dilihat dari banyaknya aktiva yang mengalami 

kerusakan sebelum masa susut yang di estimasikan habis khususnya pada 

aktiva tetap kelompok aset penunjang. 

 

 


