
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan data dan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada                       

PT. PINDAD (Persero), penulis menyimpulkan bahwa : 

1. Perusahaan telah menerapkan metode depresiasi aktiva tetap yang memadai 

yaitu dengan menggunakan metode garis lurus untuk aktiva bangunan dan 

metode saldo menurun untuk aktiva tetap lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa 

penerapan metode depresiasi aktiva tetap tersebut telah dilaksanakan sesuai 

dengan SAK dan landasan teori yang ada. 

2. Penerapan metode depresiasi aktiva tetap terhadap harga pokok produksi 

dalam penentuan harga jual, diperoleh hasil sebagai berikut: 

Divisi Mijas dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 18,10%, tahun 2005 

sebesar 13,03% dan untuk tahun 2006 sebesar 11,36% sehingga tidak 

signifikan. Dengan menggunakan metode depresiasi jumlah angka tahun 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 12,20%, tahun 2005 

sebesar 9,99% dan untuk tahun 2006 sebesar 10,45% sehingga tidak 

signifikan. Dengan menggunakan metode depresiasi saldo menurun ganda 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 9,99%, tahun 2005 

sebesar 10,64% dan untuk tahun 2006 sebesar 11,62% sehingga tidak 

signifikan. 

Divisi Tempa & Cor dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 18,11%, tahun 2005 

sebesar 11,80% dan untuk tahun 2006 sebesar 13,51% sehingga tidak 

signifikan. Dengan menggunakan metode depresiasi jumlah angka tahun 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 14,74%, tahun 2005 

sebesar 9,29% dan untuk tahun 2006 sebesar 11,59% sehingga tidak 

signifikan. Dengan menggunakan metode depresiasi saldo menurun ganda 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 13,81%, tahun 2005 



sebesar 9,56% dan untuk tahun 2006 sebesar 12,69% sehingga tidak 

signifikan. 

Divisi Rekind, dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 17,91%, tahun 2005 

sebesar 17,83% dan untuk tahun 2006 sebesar 12,93% sehingga tidak 

signifikan. Dengan menggunakan metode depresiasi jumlah angka tahun 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 15,76%, tahun 2005 

sebesar 16,06% dan untuk tahun 2006 sebesar 12,29% sehingga tidak 

signifikan. Dengan menggunakan metode depresiasi saldo menurun ganda 

menghasilkan persentase pengaruh tahun 2004 sebesar 15,18%, tahun 2005 

sebesar 16,26% dan untuk tahun 2006 sebesar 12,62% sehingga tidak 

signifikan. 

Secara keseluruhan, penerapan metode depresiasi aktiva tetap dalam 

perusahaan tidak mempengaruhi pada besarnya Harga Jual secara signifikan. 

Hal ini dikarenakan setelah dilakukan analisis ternyata persentase pengaruh 

metode depresiasi terhadap harga jual tidak mencapai kriteria yang telah 

ditetapkan, yakni tidak melebihi 50%, dan dikatakan bahwa hubungan atau 

pengaruhnya adalah tidak signifikan. 

5.2 Saran 

 Beberapa saran yang dikemukakan penulis di bawah ini, kiranya dapat 

membantu perusahaan untuk menjadi bahan masukan bagi perkembangan 

perusahaan di masa yang akan datang : 

1. Perusahaan sebaiknya memiliki pencatatan harga pokok yang lebih lengkap 

dan terperinci. Dalam hal ini dimaksudkan agar perusahaan bisa mempunyai 

dasar yang akurat atas perhitungan harga jual dan mempermudah perusahaan 

melakukan penyesuaian bila ada perubahan dalam satu komponen harga pokok. 

2. Bila harga jual produk telah ditetapkan, maka pada setiap akhir periode 

perusahaan dapat melakukan analisis selisih untuk membandingkan kebijakan 

penentuan harga jual yang telah ditetapkan dengan harga jual yang dapat 

diterima konsumen. Dengan demikian maka dapat segera diketahui bila terjadi 

penyimpangan-penyimpangan, sehingga dapat diambil langkah-langkah 

perbaikan. 


