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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan  hasil pembahasan pengendalian internal atas aset tetap pada 

Daima Hotel, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan :  

1. Klasifikasi aset tetap Daima Hotel, yaitu : 

a. Tanah 

b. Bangunan  

c. Kendaraan Kantor 

d. Inventoris Hotel 

e. Komputer 

f. Inventaris Kantor 

2. Adapun cara perolehan aset tetap yang digunakan Daima Hotel Padang   

dilakukan dengan pembelian secara tunai dan kontrak kerjadengan pihak 

lain. Proses perolehan aset tetap dan pencatatan yang dilakukan juga 

sudah wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, karena proses 

pencatatannya sudah rinci dengan adanya ketentuan. 

3. Pengeluaran biaya selama penggunaan aset tetap pada Daima Hotel 

Padang  ini meliputi biaya pemeliharaan dan perbaikan yang juga telah 

dicatat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.  

4. Penyajian aset tetap dalam neraca 
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Aset tetap Daima Hotel Padang  pada laporan keuangan disajikan 

dengan daftar aset tetap dan nilai nya dalam mata uang rupiah 

5. Pengendalian internal aset tetap Daima Hotel meliputi, 

a. Pembentukan pertanggungjawaban yang dilakukan pengendalian 

internal dalam pengelolaan aset tetap cukup efektif memiliki tugas 

yang diberikan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing staff 

karyawan yang bersangkutan dan mengamankan aset dari 

penempatan aset yang tidak sah 

b. Pemisahan tugas yang dilakukan perusahaan atas aset tetap belum 

cukup memadai. 

c. Sudah terdapat pembatasan akses terhadap pencatatan aset tetap 

d. Dokumen catatan yang memadai yang dialkukan Daima Hotel cukup 

memadai namun dapat lebih dilengkapi dengan penggunaan kartu 

control. 

e. Pemantauan akses terhadap aset yang dilakukan oleh Daima Hotel  

belum efektif karena perusahaan kurang memantau penggunaan aset 

tetap yang dipergunakan oleh karyawan dan mengakibatkan 

mengurangi masa manfaat yang telah berkurang.  

5.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Prosedur pengendalian internal atas aset tetap pada Daima Hotel Padang 

sebaiknya diterapkan secara keseluruhan termasuk pemantauan perlu 
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memperbaiki pengendalian secara khusus terhadap aset tetap supaya aset 

tetap selalu terkordinir terhadap pengunaannya. 

2. Daima Hotel Padang diharapkan untuk membuat prosedur-prosedur 

pengelolaan aset tetap yang lebih tepat sehingga karyawan dapat lebih 

memahami proses pengelolaan aset tetap yang ada dalam perusahaan. 

3. Melihat perkembangan teknologi informasi yang pesat dan kemajuan 

ekonomi global, diharapkan perusahaan lebih meningkatkan mutu dan 

kinerja ke arah yang lebih baik agar bisa menghasilkan profit yang 

meningkat. 

 

 


