
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1  Simpulan

Berdasarkan  data  dan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  pada 

PT   PLN (Persero)  Distribusi  Jawa  Barat  dan  Banten,  penulis  menyimpulkan 

bahwa:

1. Secara  umum  metode  penyusutan  garis  lurus  yang  diterapkan  perusahaan 

terhadap aktiva tetapnya adalah tepat. Hal ini dapat dilihat dari hal berikut ini:

a) Hubungan antara penurunan nilai aktiva dengan waktu sangat sesuai

Dapat dilihat secara khusus kebijakan metode penyusutan yang diterapkan 

untuk masing-masing aktiva tersebut.

- Bangunan

Penurunan nilai bangunan yang dimiliki oleh perusahaan menerapkan 

kebijakan  penyusutan  berdasarkan  waktu  yaitu  20  tahun,  selain  itu 

bangunan  tersebut  baik  digunakan  maupun  tidak  digunakan  tetap 

disusutkan selama umur ekonomisnya.

- Instalasi dan mesin

Penurunan  nilai  Instalasi  dan  mesin  yang  dimiliki  oleh  perusahaan 

menerapkan kebijakan penyusutan berdasarkan waktu yaitu 10 tahun, 

selain itu instalasi dan mesin tersebut baik digunakan maupun tidak 

digunakan tetap disusutkan selama umur ekonomisnya.

- Jaringan distribusi

Penurunan  nilai  jaringan  distribusi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan 

menerapkan kebijakan penyusutan berdasarkan waktu yaitu  5 tahun, 

selain  itu  jaringan distribusii  tersebut  baik digunakan maupun tidak 

digunakan tetap disusutkan selama umur ekonomisnya.

- Gardu distribusi

Penurunan  nilai  gardu  distribusi  yang  dimiliki  oleh  perusahaan 

menerapkan kebijakan penyusutan berdasarkan waktu yaitu  5 tahun, 



selain  itu  gardu  distribusi  tersebut  baik  digunakan  maupun  tidak 

digunakan tetap disusutkan selama umur ekonomisnya.

- Perlengkapan lain-lain distribusi

Penurunan nilai  perlengkapan lain-lain  distribusi  yang  dimiliki  oleh 

perusahaan  menerapkan  kebijakan  penyusutan  berdasarkan  waktu 

yaitu 5 tahun, selain itu perlengkapan lain-lain distribusi tersebut baik 

digunakan  maupun  tidak  digunakan  tetap  disusutkan  selama  umur 

ekonomisnya.

- Perlengkapan pengolahan data

Penurunan  nilai  perlengkapan  pengolahan  data  yang  dimiliki  oleh 

perusahaan  menerapkan  kebijakan  penyusutan  berdasarkan  waktu 

yaitu 5 tahun, selain itu perlengkapan pengolahan data tersebut baik 

digunakan  maupun  tidak  digunakan  tetap  disusutkan  selama  umur 

ekonomisnya.

- Perlengkapan transmisi data

Penurunan  nilai  transmisi  data  yang  dimiliki  oleh  perusahaan 

menerapkan kebijakan penyusutan berdasarkan waktu yaitu  5 tahun, 

selain itu perlengkapan transmisi data tersebut baik digunakan maupun 

tidak digunakan tetap disusutkan selama umur ekonomisnya.

- Perlengkapan telekomunikasi

Penurunan  nilai  perlengkapan  telekomunikasi  yang  dimiliki  oleh 

perusahaan  menerapkan  kebijakan  penyusutan  berdasarkan  waktu 

yaitu  5  tahun,  selain  itu  perlengkapan  telekomunikasi  tersebut  baik 

digunakan  maupun  tidak  digunakan  tetap  disusutkan  selama  umur 

ekonomisnya.

- Perlengkapan umum

Penurunan nilai  perlengkapan umum yang  dimiliki  oleh  perusahaan 

menerapkan kebijakan penyusutan berdasarkan waktu yaitu  5 tahun, 

selain itu perlengkapan umum tersebut baik digunakan maupun tidak 

digunakan tetap disusutkan selama umur ekonomisnya.



- Kendaraan

Penurunan nilai kendaraan yang dimiliki oleh perusahaan menerapkan 

kebijakan  penyusutan  berdasarkan  waktu  yaitu  5  tahun,  selain  itu 

kendaraan  tersebut  baik  digunakan  maupun  tidak  digunakan  tetap 

disusutkan selama umur ekonomisnya.

- Material cadang

Penurunan  nilai  material  cadang  yang  dimiliki  oleh  perusahaan 

menerapkan kebijakan penyusutan berdasarkan waktu yaitu  5 tahun, 

selain  itu  material  cadang  tersebut  baik  digunakan  maupun  tidak 

digunakan tetap disusutkan selama umur ekonomisnya.

b) Pengaruh Keusangan sangat sesuai

Aktiva  tetap  yang dimiliki  oleh  perusahaan tidak mempunyai  pengaruh 

keusangan meskipun umur dari aktiva tetap tersebut sudah lebih dari umur 

ekonomisnya, dimana aktiva tetap yang dimiliki ini mempunyai manfaat 

yang sama dengan jenis aktiva yang lebih modern dan dapat dipergunakan 

lebih dari umur ekonomisnya.

c) Pola Biaya Reparasi dan Pemeliharaan 

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan memerlukan pemeliharaan, untuk 

itu perusahaan mengeluarkan biaya reparasi dan pemeliharaan yang relatif 

konstan.

d) Perubahan dalam tingkat pendapatan

Perubahan  dalam  tingkat  pendapatan  perusahaan  menunjukkan  tingkat 

yang relatif konstan pada tingkat volume penjualan.

2. Besarnya beban penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap besar kecilnya 

laba  rugi  usaha  yang  diperoleh  perusahaan.  Perusahaan  memperoleh  laba 

bruto(kotor) pada tahun 2004 dan rugi bruto (kotor) pada tahun 2005-2006 

menurut  metode penyusutan garis lurus (Straight Line Method).  Sedangkan 

menurut metode penyusutan saldo menurun ganda (Double Declining Method) 

dan metode jumlah angka tahun (Sum of Year Digit) selama tahun 2004-2006 

perusahaan mengalami rugi bruto. Hal ini terjadi karena selama tahun tersebut 

metode penyusutan garis lurus membebankan penyusutan dalam jumlah yang 



relatif konstan,  sedangkan metode penyusutan alternatif membebankan biaya 

penyusutan yang relatif besar pada tahun pertama dan semakin menurun pada 

tahun berikutnya.

Berdasarkan  hasil  perhitungan  mengenai  perbandingan  laba/rugi  bruto 

yang  diperoleh  perusahaan  dengan  menggunakan  metode  garis  lurus  dan 

alternatif,  menunjukkan  bahwa  hasil  perhitungan  tersebut  berada  pada  kriteria 

yang telah ditetapkan penulis,  yaitu > 15% sehingga sehingga penulis menarik 

kesimpulan  bahwa  penerapan  metode  penyusutan  aktiva  tetap  yang  berbeda 

sangat  berpengaruh terhadap laba yang diperoleh perusahaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT PLN (Persero) 

Distribusi  Jawa  Barat  dan  Banten  yang  berlokasi  di  Jl.  Asia  Afrika  No.63 

Bandung,  penulis  mengemukakan  saran  yang  berhubungan  dengan  kebijakan 

penerapan metode penyusutan aktiva tetap.

Metode penyusutan garis lurus yang diterapkan sudah tepat selama tidak 

ada perubahan pola biaya reparasi dan pemeliharaan dan juga perubahan dalam 

tingkat pendapatan yang relatif konstan setiap bulannya.

Penulis mencoba mengemukakan saran yang diharapkan bisa memberikan 

manfaat dan masukan bagi perusahaan di masa yang akan datang. Adapun saran 

tersebut  adalah  sebaiknya  manajemen  memberikan  nilai  residu  terhadap  suatu 

aktiva  tetap  karena dalam kondisi  apapun suatu  aktiva  tetap pasti  mempunyai 

nilai. 


