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BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari hasi penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis, mengenai masalah

perhitungan penyusutan aktiva tetap, maka pada bab ini penulis akan

dikemukakan beberapa kesimpulan yang diambil sehubungan dengan

pembahasantersebut. Selanjutnya dari hasil kesimpulan akan dikemukan beberapa

saran-saran yang berkemungkinan akan berguna bagi pihak manajemen

perusahaan dalam melakukan akuntansi aktiva tetap.

A. Kesimpulan

1. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis adalah perusahaan yang

bergerak dibidang pengadaan air bersih dan sesuai dengan syarat-syarat

kesehatan, dengan nilai aktiva yang cukup besar dan merupakan aset yang

penting bagi perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan.

2. Perusahaan ini dalam menghitung beban penyusutan aktiva tetapnya

menggunakan metode garis lurus, namun didalam daftar aktiva tetap

perusahaan mengelompokkan jenis aktiva menggunakan Ketentuan Perpajakan

UU No. 10 tahun 1994, sedangkan Peraturan Perpajakan yang seharusnya

dipakai sekarang adalah UU No. 36 tahun 2008. Salah satunya yang terjadi

pada Kipas Angin, menurut UU No. 36 tahun 2008 kipas angin merupakan

aktiva tetap yang tergolong kelompok II mempunyai masa manfaat 8 tahun dan

tarif 12,5%, tetapi perusahaan menggolongkan kipas angin ke kelompok I masa
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manfaat 4 tahun dan tarif penyusutannya 25%. Sehingga terjadi perbedaaan

dalam menentukan tarif penyusutan yang dilakukan perusahaan dengan

Peraturan Perpajakan sekarang.

3. Besarnya pengaruh kesalahan pengelompokkan yang dilakukan Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis terhadap aktiva tetap pada AC dan

Laptop Sony. Menurut UU No. 36 tahun 2008 AC dan Laptop Sony merupakan

aktiva kelompok II dan tarif penyusutan 12,5%, biaya penyusutan pada AC

sebesar Rp. 500.000,- dan biaya penyusutan pada Laptop Sony sebesar

Rp.1.978.500,-. Sedangkan pada Kendaraan Roda Dua, menurut UU No. 36

tahun 2008 tergolong kelompok I masa manfaat 4 tahun dan tarif penyusutan

25% dan biaya penyusutan sebesar Rp. 3.003.500,- ,  Hal ini menyebabkan

terjadi kelebihan penyusutan yang dilakukan oleh Perusahaan. Akibatnya

adalah semakin tinggi biaya yang diakui maka dapat menyebabkan laba

menjadi turun sehingga menimbulkan pengurangan penghasilan kena pajak.

4. Penyajian aktiva tetap yang dilakukan perusahaan tidak dipisahkan. Perusahaan

melaporkan nilai perolehan semua jenis aktiva dikurangi akumulasi penyusutan

dalam kelompok aktiva. Penyajian tersebut akan membingungkan bagi para

pembaca laporan keuangan, agar penyajian aktiva tetap tersebut tidak

menimbulkan kekeliruan bagi pembaca laporan keuangan, maka setiap jenis

aktiva tetap harus dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan akumulasi

penyusutan disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan, sehingga

nilai buku setiap aktiva tetap dapat dilihat langsung dalam neraca.
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5. Dari segi masa manfaat, harga perolehan, maupun metode penyusutannya Baik

metode komersial maupun fiskal bisa saja menghasilkan nilai yang berbeda.

Hal ini disebabkan karena semakin besar biaya penyusutan maka semakin kecil

pendapatan yang dihasilkan dan berarti semakin kecil pula pajak terutang yang

harus dibayarkan, begitu juga sebaliknya. Diperlukan koreksi fiskal atas

penyusutan untuk mengetahui PPh yang harus dibayar secara tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, berikut ini saran-saran yang

dapat diberikan yaitu :

1. Mengingat Peraturan Perpajakan di Indonesia sering mengalami perubahan-

perubahan yang disesuaikan dengan perekonomian, diharapkan Perusahaan

Daerah Air Minum Kabupaten Bengkalis mengikuti perkembangan tersebut.

Dalam menghitung biaya penyusutan perusahaan seharusnya menggunakan

metode yang dianut dalam Peraturan Perpajakan yang sekarang yaitu UU

No.36 Tahun 2008.

2. Untuk menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap hendaknya berdasarkan

tahun, tanggal, dan bulan pada saat perolehan aktiva tetap dan disusutkan

selama masa periode manfaatnya.

3. Penyajian aktiva tetap dalam laporan keuangan sebaiknya setiap jenis aktiva

tetap harus dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan akumulasi penyusutan

disajikan sebagai unsur pengurang atas harga perolehan, sehingga nilai buku

setiap aktiva dapat dilihat langsung dalam neraca.
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4. Perusahaan seharusnya mencatat tanggal perolehan aktiva tetap tersebut,

sehingga para pembaca dapat memahami dengan jelas bagaimana cara

melakukan penyusutan aktiva tetap per tahun.

5. Karena aktiva tetap merupakan salah satu komponen penting dalam laporan

keuangan sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam menyajikannya. Penyajian

aktiva tetap dalam laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi

Keuangan dan Peraturan Perpajakan agar laporan keuangan yang disajikan

tidak menimbulkan kekeliruan apabila dibaca oleh pemakainya atau disebut

wajar.

6. Agar perusahaan bisa melakukan perencanaan dan perhitungan pajak yang

lebih baik dan hati-hati terutama pada biaya-biaya yang yang mempengaruhi

pada perhitungan laba kena pajak penghasilan. Kemudian untuk aktiva tetap

ada baiknya metode penyusutan, umur ekonomis dari aktiva tetap tersebut

disesuaikan dengan kelompok aktiva tetap dalam UU Perpajakan, untuk

menghindari terjadinya koreksi atas biaya penyusutan aktiva tetap.


