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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Setelah melakukan perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan 

pada Polrestabes Surabaya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perlakuan akuntansi aset tetap pada Polrestabes Surabaya sudah berjalan 

sesuai standar akuntansi. Perlakuan akuntansi aset tetap ini perlu dilakukan 

untuk mngetahui kondisi aset tetap gedung dan bangunan pada Polrestabes 

Surabaya. 

2. Penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan pada Polrestabes 

Surabaya sudah memenuhi standar akuntansi. 

5.2. Saran dan Implikasi Penelitian 

Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti yang 

tertarik meneliti tentang perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan 

adalah: 

1. Penelitian ini bisa dijadikan bahan perbandingan, pedoman dan referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Diharapkan peneliti selanjutnya bisa menelaah lebih lanjut tentang 

pengambilan dan penganalisisan data perlakuan akuntansi aktiva tetap 

secara langsung maupun tidak langsung. 

3. Peneliti selanjutnya dapat lebih banyak menelaah dan mengembangkan 

sumber-sumber data untuk dijadikan bahan referensi yang terkait dengan 
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perlakuan akuntansi aset tetap gedung dan bangunan agar hasil 

penelitiannya lebih efisien dan lebih baik lagi. 

Adapun beberapa masukan untuk pihak keuangan Polrestabes Surabaya 

dalam menjaga aset tetap gedung dan bangunan dapat dipertahankan agar tetap 

efisien antara lain: 

1. Diharapkan adanya penambahan personil tambahan di bagian keuangan 

guna membantu untuk melakukan pengecekan kembali pada kondisi fisik 

dan dokumen laporan keuangan aset tetap gedung dan bangunan. 

2. Perlunya jika bisa mengambil ahli tugas pegawai lain jika mengalami 

kesulitan maupun lagi berhalangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Akuntansi Aset Tetap Bebasis Akrual. (2014). Komite Standar Akuntansi 

Pemerintahan No.15. In Akuntansi Aset Tetap Bebasis Akrual. Jakarta. 

Gedung Bangunan. (2015). Gedung dan Bangunan Aset Tetap Lainnya. 

Jurnal Entrepreneur. (2021). In Jurnal Entrepreneur. Jakarta. 

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap. (2020). In Suryaden, Kebijakan Akuntansi Aset 

Tetap. Yogyakarta. 

Kepala Seksi Keuangan Polrestabes Surabaya. (2020). Kepala Seksi Keuangan 

Polrestabes Surabaya. Surabaya . 

Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Bebasis Akrual. (2021). Doc Player.  

Penelitian deskriptif. (2019). Penelitian deskriptif. linguistik.id. 

Sejarah, l. b. (2016). Diunduh dari polrestabessurabaya.com: 

https://polrestabessurabaya.com/main/sejarah 

Tugas, p. d. (2016). Diunduh dari polrestabessurabaya.com: 

https://polrestabessurabaya.com/main/tupoksi 

Visi, d. M. (2016). Diunduh dari polrestabessurabaya.com: 

http://satreskrimpolrestabessurabaya.com/page/view/6_visi_misi__motto#:

~:text=Mengembangkan%20sistem%20manajemen%20Satreskrim%20Pol

restabes,mewujudkan%20kepastian%20hukum%20dan%20keadilan.&text

=Meningkatkan%20kinerja%20dan%20layanan%20Satreskrim,sistem%20 

 


