
 
 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan kepustakaan serta pembahasan yang 

telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai cara-cara Koperasi 

Tanjung Raya Bandung dalam mengelola aset tetapnya terutama mengenai 

kebijakan aset tetap, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pencatatan perolehan aset tetap pengakuan, pengukuran, penyajian, 

pengungkapan, yaitu penambahan dalam biaya perolehan yang berasal dari 

pembelian/perolehan aset tetap dan pengurangan berasal dari 

penjualan/penarikan asset tetap serta penambahan dalam akumulasi 

penyusutan berasal dari pembebanan penyusutan dan pengurangan dalam 

akumulasi penyusutan berkaitan dengan pengurangan dan biaya perolehan, 

yaitu berasal dari penjualan atau penarikan aset tetap. 

2. Metode penyusutan yang digunakan terhadap semua jenis aset tetap yang 

dimilikinya menggunakan metode penyusutan double declining method 

tanpa nilai residu dengan memperhatikan masing-masing jenis aset tetap dan 

masa manfaatnya. Kebijakan akuntansi aset tetap pada pengeluaran rutin 

yang diakui sebagai beban, penghentian dan penghapusan serta penyajian 

dan pengakuan asset tetap yang diterapkan Koperasi BPR Tanjung Raya 

telah sesuai dengan peraturan pemerintah. 

3. Kendala-kendala yang ada di Koperasi BPR Tanjung Raya masih dapat 

diperbaiki dengan cara memperbaiki internal control perusahaan agar semua 

sistem dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang berlaku. 

 



 
 

 

 

5.2 Saran 

Dari pembahasan yang telah dilakukan atas kebijakan mengenai 

perlakuan terhadap asset tetap yang ada pada Koperasi BPR Tanjung Raya, 

maka penulis memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi 

perusahaan. Adapun saran yang penulis berikan adalah : 

1. Penarikan asset tetap ada baiknya bila aset tetap yang ditarik tersebut 

setelah diperbaiki, jika aset tetap tersebut sudah tidak memiliki nilai 

ekonomis lagi. Tidak ada salahnya jika aset tetap tersebut bisa dijual 

kembali yang hasil penjualan aset tetap tersebut bisa digunakan untuk 

membeli aset tetap yang baru, apabila memang masih mungkin untuk 

dijual dengan harga yang layak.  

2. Sebaiknya diberikan kembali pelatihan-pelatihan khusus untuk 

karyawan, agar karyawan lebih tanggap dan lebih baik dalam 

menyajikan pelaporan keuangan.  

3. Sebaiknya semua bukti atau berkas-berkas, disimpan dengan rapih 

sesuai dengan nomor urut transaksi agar dapat dengan mudah 

meneliti keseluruhan dari Laporan Keuangan agar mudah untuk 

meneliti Laporan Keuangan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 


