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BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada PT. Barelang Sejahtera

Prima Pekanbaru setelah melakukan analisis data yang ada serta

membandingkannya dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah

penelitian, dari itu penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1. PT. Barelang Sejahtera Prima Pekanbaru adalah salah satu perusahaan

dagang. Perusahaan ini adalah distributor PT. Smartfren Pekanbaru.

Perusahaan ini mendistribusikan semua produk smartfren.

2. Dalam memperoleh aktiva tetap perusahaan melakukannya dengan cara

pembelian tunai. Namun perusahaan hanya mencatat aktiva tetap sebesar

harga faktur saja tanpa menambah biaya-biaya lainnya sampai aktiva tetap

tersebut siap digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Akibatnya

menyebabkan penilaian perolehan dan penyusutannya menjadi lebih kecil

sehingga laba yang dihasilkan menjadi lebih besar dari yang sebenarnya.

Dan cara tersebut tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

3. Dalam menghitung penyusutan aktiva tetap perusahaan menggunakan

metode garis lurus (Straigh Line Method). Dan untuk penghapusan aktiva

tetap dihentikan secara lansung. Dalam hal tersebut perusahaan telah

menerapkannya sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
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4. Penyajian aktiva tetap dalam neraca dilakukan dengan menampilkan harga

perolehan keseluruhan dikurangi akumulasi penyusutan keseluruhan.

5. Kemudian pada laporan laba rugi untuk biaya penyusutan aktiva tetap

dimasukkan kedalam Beban usaha.

1.2 Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa saran

yang dapat digunakan untuk kemajuan perusahaan. Saran – saran tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Sebaiknya perusahaan melakukan pencatatan harga perolehan aktiva tetap

yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, dimana perolehan aktiva

tetap bukan dicatat sebesar harga faktur saja, tetapi ditambah dengan biaya-

biaya lain sampai aktiva tersebut siap digunakan.

2. Penyajian aktiva tetap dalam neraca secara keseluruhan sudah benar

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, akan tetapi sebaiknya

harga perolehan serta akumulasi penyusutan yang dicantumkan dalam

neraca tersebut dikelompokkan pada masing-masing aktiva tetap yang ada.

Sehingga akan memudahkan pembaca memahami neraca perusahaan dan

neraca perusahaanpun akan lebih akurat.

3. Sebaiknya pada laporan laba rugi beban usaha dijelaskan secara rinci pada

masing-masing biaya agar terlihat rincian total biaya perusahaan dan juga

total beban penyusutan yang ada pada tahun bersangkutan sehingga

menghasilkan laporan yang lebih terperinci dan akurat.


