
BAB V 

KESIMHJLAN DAN SARAN

1• Kesimnulan

Setelah penulis bandingkan antara praktek akuntan 

si yang dilakukan oleh perusahaan dengan landasan teori 

yang ada dalam bab II dan juga berdasarkan uraian pada 

bab lainnya, maka ternyata hipotesa kerja yang penulis ke 

mukakan adalah benar.

Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari urai 

an ataupun pembahasan pada bab-bab sebelumnya adalah seba 

gai berikut :

a* PT (Persero) Industri Kereta Api Madiun didirikan ber

dasarkan akte notaris Imas Fatimah,SH No.51 tanggal 18 

Mei 1981.

b. Modal dasar PT (Persero) INKA Madiun sepenuhnya bera - 

sal dari pemerintah yang terbagi dalam dua bentuk, ma- 

sing-masing adalah :

Modal saham : Rp 22.000*000.000,-

Saham dalam portapel : Rp 38.000.000.000,-

Rp 60.000.000.000,-

c. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan menggunakan ak

tiva tetap berupa : tanah, gedung, mesin, inventaris, 

kendaraan, instalasi dan emplasemen. Aktiva tetap ter- 

but diperoleh dengan cara membeli dan sebagian diba ■* 

ngun sendiri,
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d* Dalam memenuhi kebutuhan aktiva tetapnya perusahaan se 

bagian besar memperolehnya dengan membeli, Pembelian 

aktiva tetap ini sebagian menggunakan dana perusahaan 

sendiri dan sebagian lagi menggunakan dana pinjaman da 

ri pihak ke tiga yang disertai balas jasa berupa bunga. 

Dalam pembelian dengan menggunakan dana pinjaman dari 

pihak ke tiga, biaya bunga yang timbul oleh perusahaan 

dikapitalisir kedalam harga perolehan aktiva tetap. Ke 

bijaksanaan akuntansi ini berakibat harga perolehan ak

tiva tetap menjad overstated,!sehingga akan mempenga-

ruhi laporan keuangan dan tidak sesuai dengan Prinsip 

Akuntansi Indonesia.

e. Perusahaan membebankan biaya pembongkaran gedung lama 

ke rekening rugi laba. Akibat perlakuan akuntansi ter

sebut 4 laba bersih perusahaan pada periode tersebut 

menjadi under stated sedang harga perolehan tanah pada 

neraca juga under stated sehingga laporan keuangan se

cara keseluruhan menjadi tidak fair.

f. Biaya percobaan mesin yang dikeluarkan oleh perusahaan 

dibebankan sebagai biaya departemen yang nantinya d i m  

sukkan ke rekening rugi laba, Perlakuan akuntansi ter

sebut menyebabkan laba bersih periode tersebut menjadi 

terlalu rendah sedangkan harga perolehan mesin menjadi 

terlalu rendah sehingga penyusutannya juga akan terla

lu rendah.
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g. Perusahaan mengelomp&kkan peralatan kedalam aktiva lan 

car tanpa melihat umur penggunaan peralatan dan nilai 

peralatan tersebut. Perusahaan membebankan pemakaian 

peralatan kedalam rekening rugi laba. Pemakaian perala 

tan dapat diketahui dari perhitungan phisik. Akibat ke 

bijaksanaan akuntansi tersebut, laporan keuangan perio 

dik tidak layak dimana pada satu periode laba bersih 

akan overstated dan pada periode yang lain akan under

stated.

2. Saran

a.Biaya bunga yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan ke

uangan perusahaan sebaiknya tidak dikapitalisir kedalam

harga perolehan aktiva tetap. Hal ini sesuai dengan Cost

Principle yang menghendaki aktiva tetap dinilai berda -

sarkan harga tunai atau yang setara dengan harga tunai.

Sehingga jurnal pembeliannya adalah :

Aktiva tetap. ...Rp xxx 
Biaya bunga............ Rp xxx

Bantuan pemerintah yang belum 
diketahui statusnya................ Rp xxx

b.Biaya pembongkaran yang dikeluarkan setelah dikurangi de 

ngan hasil penjualan sisa gedung lama seharusnya menam- 

bah harga perolehan tanah diatas gedung tersebut. Hal 

ini sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang meng 

hendaki aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan 

nya, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk menempat-
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kan aktiva pada kondisi dan tempat yang siap untuk di

gunakan. Sehingga jurnal untuk biaya pembongkaran ini 

adalah :

Tanah............... Rp xxx

Biaya pembongkaran........... Rp xxx

c. Biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan tes kualitas 

selama masa percobaan seharusnya dikapitalisir kedalam 

harga perolehan mesin yang di tes. Hal ini sesuai de - 

ngan Prinsip Akuntansi Indonesia yang menyatakan bahwa 

harga perolehan mesin atau aktiva tetap lainnya adalah 

semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka menempatkan 

aktiva tetap tersebut pada kondisi dan tempat yang si-

• a,p~’Oirkuk digunakan, termasuk biaya selama percobaan me 

sin. Sehingga jurnal untuk biaya percobaan ini adalah;

Mesin............... Rp xxx

Biaya percobaan mesin........,Rp xxx

d. Perusahaan seharusnya memisahkan peralatan yang terma

suk aktiva lancar dan peralatan yang dapat digolongkan 

kedalam aktiva tetap. Penggolongan kedalam aktiva tetap 

ini dengan memperhatikan ciri-ciri dari aktiva tetap* 

Dengan adanya penggolongan aktiva dengan benar diharapkan 

laporan keuangan akan menunjukkan kewajarannya.
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