
BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya

mengenai aset  tetap pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) TIRTA

KAMPAR , maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kampar Bangkinang adalah

Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai

dengan nilai-nilai atau syarat-syarat kesehatan dan bertujuan untuk melayani

kepentingan masyarakat atau penduduk yaitu dengan cara menyalurkan air bersih

kerumah- penduduk, tempat usaha dan fasilitas umum. Didalam pelaksanaan

operasi perusahaannya tidak terlepas dari penggunaan aset tetap sebagai

pendukung kegiatannya. Perolehan aset  tetap yang dimiliki yaitu dengan cara

pembelian tunai dan sumbangan dari pemerintah, yang mana pencatatan untuk

harga perolehan dengan menambah biaya-biaya lain sampai aset  tetap tersebut

siap digunakan.

2. Dalam pengelompokan aset tetap, PDAM Tirta Kampar tidak memisahkan antara

peralatan dan perlengkapan. Karena perlengkapan termasuk dalam aset lancar. Hal

ini tidak sesuai dengan yang tertera di PSAK 16.

3. Dalam perhitungan penyusutan, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta

Kampar menggunakan metode penyusutan berdasarkan Peraturan Perpajakan

Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini tidak sesuai dengan metode yang ada didalam

PSAK 16.



4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, maka

diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam membuat kebijaksanaan perusahaan terkait perlakuan akuntansi aset tetap

yang terdiri dari pengakuan, perolehan, penyusutan, dan penyajian aset tetap

perusahaan, PDAM Tirta Kampar harus baik lagi, harus sesuai dengan peraturan

yang berlaku, dan  meningkatkan kebijakan yang ada supaya lebih bagus lagi

dalam menyesuaikan dengan Standar atau Peraturan yang sudah ditetapkan yaitu

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 tentang Aset Tetap. Hal

ini dimaksudkan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi

perusahaan yang sebenarnya.

2. Karena aset tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan

keuangan sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam menyajikannya. Penyajian aset

tetap dalam laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan

agar laporan keuangan yang disajikan tidak menimbulkan kekeliruan apabila

dibaca oleh pemakainya atau disebut wajar.


