
 
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN   

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil kerja praktik dan kepustakaan serta pembahasan yang 

telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya mengenai kebijakan 

pengklasifikasian, perolehan, pencatatan aset tetap PT. Agronesia Divisi Inkaba, 

terutama mengenai perhitungan penyusutan maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut: 

1. Aset tetap yang dimiliki PT. Agronesia Divisi Inkaba terdiri dari tanah, 

bangunan, kendaraan, inventaris kantor, peralatan produksi, mesin dan 

instalasi, instalasi listrik dengan masa manfaat antara 4-20 tahun dan 

diperoleh dengan cara pembelian secara tunai, pembelian secara kredit dan 

dengan cara membangun sendiri. 

2. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT. Agronesia Divisi Inkaba 

terhadap aset tetap yang dimilikinya yaitu dengan menggunakan metode 

garis lurus (Straight Line Method) karena, metode ini dipakai agar manfaat 

ekonomis yang diharapkan dari aset tetap tersebut setiap periode sama 

sehingga, apabila metode garis lurus ini menghasilkan beban penyusutan 

yang jumlahnya sama setiap periode, maka akan terjadi pembandingan 

yang tepat antara pendapatan dengan biaya. 

3. Metode penyusutan aset tetap pada PT. Agronesia Divisi Inkaba sudah 

sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011) 

karena metode garis lurus yang digunakan PT. Agronesia Divisi Inkaba 

menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai 

residunya tidak berubah.    



 
5.2 Saran  

Dari pembahasan yang telah dikemukakan, dapat diperoleh gambaran 

bahwa selama ini metode penyusutan pada PT. Agronesia Divisi Inkaba telah 

sesuai dengan PSAK 16 (Revisi 2011). Meskipun sudah sesuai penulis mencoba 

memberikan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perusahaan.  

Adapun saran dari penulis adalah: 

1. Perusahaan sebaiknya tetap mengelompokkan taksiran masa manfaat aset 

tetap berdasarkan kelompok jenis aset tetapnya dengan benar agar tidak ada 

sisa nilai buku. 

2. Meskipun dalam perhitungan penyusutan aset tetap pada perusahaan telah 

sesuai dengan metode PSAK 16 (Revisi 2011) tapi perusahaan diharapkan 

tetap meninjau setiap nama akun yang ada pada neraca terutama berhubungan 

dengan aset tetap dan diharapakan metode penyusutan yang digunakan untuk 

aset tetap di-reviewminimum setiap akhir tahun buku. 

3. Perusahaan juga sebaiknya mempertahankan nilai penyusutan tetap nol agar 

biaya penyusutan tetap efektif dan efisien, dengan demikian perusahaan 

mampu menjaga kestabilan kegiatan operasionalnya.               


