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TUGAS AKHIR                           ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI...      SARTONO 

BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada 

Rumah Sakit Universitas Airlangga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Perlakuan akuntansi aset tetap yang di dilakukan oleh Rumah Sakit 

Universitas Airlangga sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan.  

2. Pengakuan aset tetap pada Rumah Sakit Universitas Airlangga telah sesuai 

dengan PSAK No.16 tahun 2015 tentang Aset Tetap maupun PSAP No 07 

tahun 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap. Rumah Sakit Universitas 

Airlangga melakukan pengeluaran atas aset tetap yaitu pengeluaran kas dan 

pengeluaran pendapatan misalnya biaya perawatan dan perbaikan. 

3.  Rumah Sakit Universitas Airlangga melakukan penaksiran atas masa 

manfaat atau melakukan penyusutan terhadap aset tetap menggunakan 

metode garis lurus berdasarkan umur manfaat untuk menghitung penyusutan 

atas aset tetap. Aset tetap yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau rusak 

tidak digunakan kembali dalam kegiatan operasional. 

4. Rumah Sakit Universitas Airlangga pada waktu aset tetap dihentikan dari 

pemakaian, aset tetap tersebut tidak dimasukkan kedalam pos aset lain 

sebelum dilakukan penghapusan atau pelepasan. Di Rumah Sakit 

Universitas Airlangga pelepasan aset tetap dilakukam dengan cara dijual 

secara lelang maupun dihibahkan sesuai dengan Pasal 54 Ayat 2 PP No 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan PSAP 

No 07 tahun 2010 paragraf 77 tentang Penghentian dan Pelepasan Aset 

Tetap. 

5. Rumah Sakit Universitas Airlangga dalam penyajian dan pengungkapan aset 

tetap dalam laporan keuangan, secara umum tidak menyimpang dari pola 

yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan. Hanya saja tidak terdapat 

pos aset lainnya untuk aset tetap yang sudah dihentikan pemakaiannya dari 

kegiatan operasional rumah sakit selama belum dilakukan penghapusan atau 

pelepasan seperti yang tercantum dalam PSAP No 07 paragraf tahun 2010 

79 tentang Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap. 
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