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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktik dan kepustakaan serta pembahasan 

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

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung dalam mengelola aset tetap 

terutama mengenai perhitungan penyusutannya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:   

1. Pengklasifikasian asset tetap pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung berdasarkan pada jenisnya yaitu tanah yang tidak disusutkan, 

bangunan yang umur ekonomisnya relative panjang, kendaraan dinas, 

peralatan kantor yang umur ekomnomisnya relative pendek.    

2. Perolehan dan pencatatan asset tetap pada PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Bandung telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku umum yaitu perusahaan memperoleh asset tetapnya 

dilakukan secara tunai dan pencatatan penyusutanya itu mendebit 

rekening biaya penyusutan dan mengkredit rekening akumulasi 

penyusutan yang akan mengurangi nilai perolehan asset tetap tersebut.  

3. Pengeluaran atau biaya-biaya yang digunakan untuk memelihara dan 

memperbaiki suatu asset tetap yang bersifat operasional dibebankan 

sebagai biaya pada waktu hal tersebut terjadi, sedangkan pengeluaran 

Atau biaya yang dikeluarkan dapat meningkatkan manfaat asset tetap 

tersebut dikapitalisasikan dan disusutkan selama jangka waktu tertentu.  

4. Metode penyusutan yang digunakan PT KeretaApi Indonesia (Persero) 

Bandung yaitu metode penyusutan garis lurus (Staigth Line Method ) 

untuk semua jenis asset tetap. Dengan nilai residu sebesar Rp. 100 

untuk semua jenis aset. Masa manfaat untuk kendaraan diperkirakan 5 

tahun, untuk barang inventaris diperkirakan 10 tahun, untuk mesin dan 

peralatan diperkirakan 10 tahun, dan untuk instalassi diperkirakan 10 

tahun.  
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5.2.  Saran 

Dari pembahasan yang telah penulis lakukan atas kebijakan 

mengenai asset tetap yang ada di PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung, maka penulis mencoba memberi saran yang kiranya dapat 

berguna bagi perusahaan dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Adapun 

saran yang penulis diberikan adalah sebaiknya dalam pengklasifikasian 

asset tetap PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bandung lebih diperinci lagi 

sesuai dengan kegiatan perusahaan dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Bandung harus hati-hati dalam menghitung penyusutan asset tetap yang 

ada di perusahaan.   

 


