
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mengenai perhitungan 

penyusutan aktiva tetap sebelum dan sesudah penerapan PSAK No. 16 revisi 

2011, dan apa pengaruh penerapan PSAK No. 16 revisi 2011 terhadap laba di 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan yang berjumlah 

16 sampel dari perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI  selama tahun 2009-

2012. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah SPSS 20. 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka 

kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut: 

1. Untuk perhitungan penyusutan aktiva tetap, tidak terdapat perbedaan antara 

PSAK No. 16 (revisi 2007) dengan PSAK No. 16 (revisi 2011). 

2. Penyusutan aktiva tetap berpengaruh terhadap laba perusahaan, sehingga 

setiap perusahaan perlu memperhatikan dan menggunakan pedoman 

PSAK No 16 (revisi 2011) agar dapat memberikan informasi laba yang 

lebih akurat.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian 

selanjutnya agar diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan-

keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Periode penelitian ini hanya terbatas pada jangka waktu selama empat 

tahun  yakni 2009-2012. 

2. Jumlah perusahaan yang diteliti hanya 4, karena pada penelitian ini penulis 

hanya berfokus pada perusahaan BUMN yang bergerak dibidang kontruksi 

dan pertambangan yang terdaftar di BEI. 
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3. Penelitian ini hanya berfokus pada perbedaan perhitungan penyusutan 

aktiva tetap. 

5.2 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, maka peneliti mengharapkan saran – 

saran berikut ini dapat melengkapi penelitian selanjutnya : 

1. Untuk penelitian masa mendatang disarankan untuk menggunakan waktu 

pengamatan yang lebih panjang agar dapat melihat kecenderungan yang 

terjadi dalam jangka panjang dan mampu menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan kriteria dalam 

menentukan perusahaan yang akan diteliti. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, dapat menambahkan unsur-unsur aktiva 

tetap yang diatur dalam PSAK No. 16 (revisi 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


