
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 PT. INTI 

(PERSERO) khususnya pada Divisi Jaringan Telekomunikasi Tetap dalam 

mengelola aktiva tetapnya terutama mengenai kebijakan aktiva tetap, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Klasifikasi aktiva tetap dimiliki seperti bangunan, alat ukur dan 

perkakas kerja, alat olah data, inventaris kantor dan gudang, dan alat 

angkut kendaraan telah diklasifikasikan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan No 16, dimana aktiva tetap tersebut diperoleh 

untuk digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan dan tidak 

ditujukan untuk dijual kembali dan memiliki masa manfaat yang lebih 

dari satu periode 

2. Aktiva tetap sebagian besar diperoleh dengan cara kredit. Penilaian 

pada saat perolehan aktiva tetap tersebut telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan No 16, meskipun perusahaan mempunyai 

kebijakan mengenai PPN atas perolehan  aktiva, dimana PPN tersebut 

tidak termasuk sebagai harga perolehan, sedangkan metode penyusutan 

yang digunakan terhadap semua jenis aktiva tetap yang dimuliki 

menggunakan metode penyusutan garis lurus (straight line) tanpa nilai 

residu dengan memperhatikan masing-masing jenis aktiva tetap dan 

masa manfaatnya, karena adanya asumsi bahwa kegunaan ekonomi 

suatu aktiva tetap akan menurun secara proporsional setiap periode. 

Kegunaan ekonomi berkurang karena lewatnya waktu dan penggunaan 

aktiva tetap setiap periode relatif tetap, namun hal ini tidak berlaku 

untuk tanah karena tidak dapat disusutkan (non depreciable). 

Pencatatan mengenai penyusutan telah sesuai dengan Standar 



Akuntansi Keuangan No 16, yaitu mendebit akun beban penyusutan 

dan mengkredit akun akumulasi penyusutan yang akan mengurangi 

nilai dari aktiva yang bersangkutan. 

 

 

5.2.  Saran 

Dari pembahasan yang telah dilakukan atas kebijakan mengenai perlakuan 

terhadap aktiva tetap yang ada di Divisi Jaringan Telekomunikasi Tetap, maka 

penulis mencoba memberi saran yang sekiranya dapat diterima dan bermanfaat 

bagi perusahaan, adapun saran yang penulis berikan adalah, dalam perhitungan 

beban penyusutan atas suatu aktiva untuk lebih meningkatkan akurasi perhitungan 

dalam menghitung jumlah beban penyusutan sehingga kesesuaian antara 

perhitungan beban penyusutan dengan laporan inventarisasi dapat terjaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


