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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan Rumusan Masalah , hasil Penelitian dan Analisis yang 

penulis jelaskan dalam karya ilmiah ini, penulis dapat menarik kesimpulan 

dari Karya Ilmiah ini , adapun yang dapat di simpulkan adalah ; 

  

1. Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara memiliki aset tetap yang di bedakan 

menjadi 4 jenis , Jenis jenis aset yang ada di pengadilan negeri Jakarta 

utara , yaitu ; Tanah , Gedung dan bangunan , Peralatan dan mesin , Aset 

Tetap Lainnya.  

2. Dari Perolehan Aset Tetap PN Jakarta Utara memperoleh aset tetap dengan 

cara Pengadaan Barang Dan Jasa Yang dilakukan oleh Rekanan / Pihak ke-3 . 

Aset tetap tersebut di catat sebagai aset tetap pada saat aset tetap di maksud di 

terima dan di nyatakan dalam berita acara serah terima aset tetap. Aset tetap 

tersebut di nilai berdasarkan nilai beli nya di tambah dengan semua biaya 

yang di keluarkan sampai aset tersebut siap untuk di gunakan . 

3. Dari  pengukuran aset suatu aset di ukur dan dinilai dengan biaya perolehan 

pada saat aset tersebut di terima dan nilai dari aset yang telah siap di gunakan 

umtuk opersasional PN Jakarta Utara. 

4. Dari saat pemakaian aset , pengeluaran – pengeluaran yang terjadi selama 

masa penggunaan aset tetap tersebut dapat di golongkan menjadi dua bagian
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 yaitu ; Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) dan Pengeluaran 

Modal (capital Expenditure) dalam hal pencatatan dan unsur unsur 

pengeluaran setelah perolehan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 

07. 

5. Dari penyusutan aset tetap PN Jakarta Utara Melakukan Akuntansi 

Penyusutan terhadap aset tetap yang mereka miliki dengan metode garis lurus 

dan di lakukan di akhir semester . dari Akuntansi Penyusutan Aset tetap PN 

Jakarta Utara sudah melakukan Akuntansi penyusutan aset tetap sesuai 

dengan PSAP nomor 07  

6.  Dalam hal Pengungkapan Aset tetap , PN Jakarta Utara sudah 

mengungkapkan aset tetap di Laporan Neraca dan pengungkapan lainnya 

dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan telah sesuai dengan PSAP nomor 

07. 
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B. SARAN 

Berdasarkan Paparan data dan analisis penulis jelaskan , maka penulis akan 

memberi saran , antara lain ; 

1. Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara 

telah dilaksanakan dengan baik dan benar Berdasarkan Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan nomor 07 Tentang Aset Tetap agar tetap di 

laksanakan dengan Konsisten sesuai dengan standar.  

2. Staff bagian Keuangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara perlu 

meningkatkan pemahaman mengenai Perlakuan Akuntansi Aset Tetap 

yang di nyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 

nomor 07 mengenai Perolehan, Pengakuan, Pengukurun, Penyusutan , 

Pengungkapan Aset Tetap  agar dapat meminimalisir kesalahan dan 

mungkin bahkan tidak akan terjadi kesalahan dalam perlakuan akuntansi 

aset tetap. 

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti di kementrian atau entitas 

pemerintahan lainnya terkait dengan PSAP 07 ini seperti di Kementrian 

Pengerjaan Umum karena disitu terdapat banyak sekali jenis aset tetap 

yang nilainya sangat signifikant 

 

 


