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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil perhitungan yang telah 

dikemukakan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

yaitu sebagai berikut : 

1. PT Indo Prima Persada  merupakan suatu perusahaan yang bergerak di

bidang kontraktor penambangan / pengelolaan tambang batubara. PT. Indo

Prima Persada sudah melakukan penyusutan aset tetap dengan

menggunakan metode garis lurus sesuai Undang  - Undang yang berlaku.

Perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus untuk nilai beban

penyusutan yang akan dihasilkan selalu sama untuk setiap tahunnya.

2. Perhitungan penyusutan dengan menggunakan metode saldo menurun,

beban penyusutan yang diperoleh tidak akan sama untuk setiap tahunnya.

Beban penyusutan dengan metode saldo menurun ini pada tahun pertama

akan menghasilkan nilai penyusutan lebih besar, tetapi di tahun berikutnya

akan semakin menyusut.

3. Penggunaan metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan nilai

beban penyusutan yang akan berbeda yang akan mempengaruhi PPh

badan, diketahui dengan metode saldo menurun beban penyusutan yang

dihasilkan akan lebih besar sehingga akan mengurangi laba. Sedangkan

dengan menggunakan metode garis lurus nilai beban yang dihasilkan akan

selalu sama untuk setiap tahunnya. Jadi, jika laba kecil maka pajak yang

harus dibayar akan lebih kecil, tetapi sebaliknya jika perusahaan

menginginkan laba yang besar maka resikonya pajak yang akan dibayar

akan lebih besar.
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5.2  Implikasi Manajerial  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka terdapat 

beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan oleh perusahaan, saran tersebut antara lain : 

1. Perhitungan metode penyusutan pada PT Indo Prima Persada  dengan 

menggunakan metode penyusutan  garis lurus merupakan hasil penyusutan 

yang relatif kecil dibandingkan dengan metode penyusutan saldo menurun, 

sehingga laba yang akan dihasilkan lebih besar  sedangkan perhitungan 

dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun  yang relatif 

besar, sehingga laba yang akan di hasilkan lebih kecil . 

2. Pihak manajemen sebaiknya mulai mempertimbangkan perhitungan 

metode penyusutan untuk kelompok yang bukan termaksud bangunan 

untuk menggunakan metode penyusutan  saldo menurun  sehingga beban 

pajak badan yang akan di bayar PT. Indo Prima Persada akan lebih kecil.  
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