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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penyusutan apa yang 

perusahaan gunakan. Maka kesimpulan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah pada penelitian ini : 

1. Dari ke 7 perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

perusahaan menggunakan metode penyusutan garis lurus dengan taksiran 

masa manfaat yang berkisar antara 20-25 tahun. 

2. Perbedaan yang terjadi setelah perusahaan agrikultur menerapkan IAS 41 

sebagai dasar pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan yang 

terkait dengan aktivitas agrikultur yaitu pada laporan keuangan tidak jauh 

berbeda dengan laporan keuangan yang disajikan sebelum menggunakan             

IAS 41, hanya saja pada penerapan IAS 41 ini tidak ada akumulasi depresiasi 

dari aset biologis dan terdapat penambahan akun untuk kenaikan atau 

penurunan dari aset biologis sehingga dapat diketahui kenaikan dan 

penurunan dari aset biologis tersebut; 

3. Perusahaan harus menentukan nilai wajar dari aset biologis secara andal,              

jika nilai wajar aset biologis tidak dapat ditentukan secara andal, maka 

penentuan nilai wajar untuk aset biologis ditentukan dengan 

mengelompokkannya sesuai dengan usia atau kualitas dari aset biologis 

tersebut. Dalam pengungkapannya, perusahaan harus menjelaskan tentang 
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pengelompokan aset biologis antara aset biologis yang dikonsumsi dan yang 

menghasilkan serta tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan dikelompokkan berdasarkan umur dan deskripsi aset. Metode 

asumsi sangat dibutuhkan dalam penentuan nilai wajar untuk setiap aset 

biologis yang akan dipanen guna menentukan nilai wajar dari aset biologis 

tersebut. Untuk menentukan harga jual dapat menggunakan perhitungan nilai 

wajar dikurangi dengan biaya yang digunakan untuk menjual aset, termasuk 

biaya angkut, biaya ekspor, dan juga biaya makelar untuk menjual aset. 

Keuntungan/kerugian dalam periode berjalan berasal dari perubahan nilai 

wajar atau berasal dari pengakuan awal termasuk adanya kenaikan nilai aset 

karena pembelian, adanya penurunan nilai aset akibat panen. Jika aset bilogis 

diukur menggunakan biaya perolehan dan nilai wajar tidak dapat diukur 

secara andal, maka akumulasi depresiasi harus diungkapkan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan simpuan pada penelitian ini maka saran 

yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih memaparkan lagi mengenai 

laporan keuangan berdasarkan IAS 41 Agriculture, khususnya pada 

perusahaan agrikultur yang memiliki keunikan daripada perusahaan lainnya, 

terlebih karena Indonesia akan mengadopsi pelaporan keuangan berdasarkan 

IFRS yang mengalami perubahan dari metode historical cost menjadi fair 

value dengan memberikan ilustrasi perbandingan metoda tersebut; 
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2. Penelitian selanjutnya dapat lebih memerhatikan tentang issue terbaru 

mengenai IAS 41 dan standar lain yang berhubungan dengan pelaporan 

perusahaan agrikultur agar dapat memperoleh hasil perhitungan yang pasti, 

sehingga hasilnya dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan. 


