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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Pada bab ini akan disajikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Bab ini juga merupakan intisari dari 

keseluruhan penulis laporan akhir yang berisikan pokok-pokok pokiran dan juga 

tujuan yang hendak dicapai dari pembahsan yang telah dilakukan, bab ini juga 

berisi saran yang nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam melakukan perbaikan. 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan evaluasi terhadap perasalahan yang ada pada PT Global 

Multipack Palembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut; 

1. Perhitungan harga perolehan aset tetap pada PT. Global Multipack 

Palembang hanya berdasarkan pada harga belinya saja. Biaya-biaya yang 

dikeluarkan perusahaan sehubungan dengan perolehan aset tetap tersebut 

dianggap sebagai biaya lain-lain pada periode itu. Dengan demikian 

perhitungan beban penyusutan atas aset tetap tidak berdasarkan harga 

perolehan yang sebenarnya. Perlakuan ini memberikan pengaruh terhadap 

laporan laba rugi perusahaan serta nilai aset tetap itu sendiri di dalam 

neraca. 

2. Perhitungan dan pembebanan beban penyusutan untuk periode tertentu 

belum tepat. Hal ini disebabkan kesalahan perusahaan dalam 

memperhitungkan beban penyusutan untuk aset tetap yang diperoleh pada 

pertengahan periode tahun berjalan PT. Global Multipack Palembang 

menghitung beban penyusutan aset tetap tersebut tidak berdasarkan jangka 

waktu yang sebenarnya atas pemakaian aset tetap tersebut, akan tetapi 

dihitung satu tahun penuh. Hal ini tentu mempengaruhi jumlah akumulasi 

penyusutan dan nilai buku untuk aset tetap tersebut. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat 

memberikan bebarapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh 

PT. Global Multipack Palembang, yaitu : 

1. Sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan harga perolehan atas 

aset tetap pada PT. Global Multipack Palembang berdasarkan pada 

harga beli dan biaya-biaya yang dikorbankan atau yang dikeluarkan 

perusahaan sehubungan dengan perolehan aset tetap tersebut agar 

harga perolehan yang dilaporan pada laporan keuangan akan 

menunjukkan nilai yang sebenarnya, sebagaimana yang telah penulis 

berikan pada bab analisi terdahulu. 

2. Perushaan sebaiknya melakukan perhitungan dan pembebanan beban 

penyustan untuk periode tertentu dengan memperhatikan periode aset 

tetap tersebut diperoleh, sebagaimana telah penulis ungkapkan dalam 

perhitungan penyusutan di bab sebelumnya.   


