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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Simpulan 

 Berdasarkan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang telah 

dilaksanakan di PT Garam (Persero) pada tanggal 16 Januari – 24 Febuari 2017, 

maka dapat diambil simpulan bahwa: 

1. Pengertian aset tetap PT Garam (Persero) telah sesuai dengan PSAK 16 

(revisi 2015) paragraf enam. Dalam PSAK 16 (revisi 2015) tidak aturan 

khusus yang mengatur cara perolehan aset tetap. Setelah aset diperoleh 

selanjutnya perusahaan melakukan pengelompokan aset tetap, 

pengelompokan tersebut telah sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2015) 

paragraf 37 

2. Pengakuan aset tetap diakui apabila biaya perolehan dapat diukur secara 

andal sesuai PSAK 16 (revisi 2015) paragraf tujuh. Setelah mengakui 

suatu aset, terdapat pengeluaran yang harus dilakukan perusahaan untuk 

mempertahankan kondisi aset yaitu, pengeluaran pendapatan dan 

pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan telah sesuai dengan PSAK 16 

(revisi 2015) paragraf 12. Sedangkan pengeluaran modal bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dan memperpanjang umur aset, sesuai dengan 

teori menurut Charl, et al., (2014:497), dan atas umur yang baru 

disusutkan secara terpisah oleh perusahaan  telah sesuai dengan PSAK 16 

(revisi 2015) paragraf 43 

3. Pengukuran aset tetap pada saat pengakuan diukur berdasarkan biaya 

perolehan sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2015) paragraf 16 dan 17. Biaya 

perolehan digunakan untuk menentukan penyusutan. Penyusutan aset 

dimulai ketika aset siap untuk digunakan sesuai dengan PSAK 16 (revisi 

2015) paragraf 55. Setelah aset siap untuk digunakan, perusahaan 

melakukan penyusutan dengan metode garis lurus, sesuai dengan PSAK 

16 (revisi 2015) paragraf 62. Perusahaan tidak melakukan review nilai 

residu dan umur manfaat, oleh karena itu tidak sesuai dengan PSAK 16 

(revisi 2015) paragraf 52. Setelah disusutkan selama beberapa tahun  
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perusahaan menilai apakah terdapat aset yang berindikasi terjadi 

penurunan nilai pada akhir tahun, sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2015) 

paragraf sembilan. Rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi terjadinya 

sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2015) paragraf 60. Perusahaan melakukan 

penurunan nilai jika aset rusak dan hilang. Penurunan nilai terhadap aset 

rusak telah sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2015) paragraf 12, dan 

terhadap aset hilang tidak sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2015). Setelah 

aset digunakan, penghentian pengakuan aset dapat dilakukan sesuai 

dengan PSAK 16 (revisi 2015) paragraf 67. Dan keuntungan atau kerugian 

yang timbul dari penghentian aset atas penjualan dimasukkan dalam laba 

rugi sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2015) paragraf 68. 

4. Penyajian laporan posisi keuangan mengenai aset tetap sesuai dengan 

PSAK 1 (revisi 2015) paragraf 54.  

5. Praktek yang terjadi di perusahaan tidak sesuai dengan PSAK 16 (revisi 

2015) paragraf 74, dan kebijakan akuntansi aset tetap atas pengungkapan 

karena terdapat informasi yang tidak diungkapkan dalam laporan 

keuangan. 

 

3.2 Saran 

1. Terkait nilai residu dan umur manfaat, perusahaan sebaiknya selalu 

menelaah pada akhir tahun untuk memperoleh nilai yang akurat. 

2. Terkait aset yang hilang, sebaiknya perusahaan melakukan penghapusan, 

karena tidak diperoleh kembali manfaat masa depan atas aset tersebut. 

3. Terkait aset yang dijaminkan sebagai liabilitas, perusahaan sebaiknya 

mengungkapkan dalam laporan keuangan sebagai informasi kepada pihak 

eksternal. 

4. PT Garam (Persero) dalam menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap 

terkait pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungakapan diharapkan 

dapat disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) yang didukung dengan teori. 

 




