
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul  

Dalam era globalisasi perkembangan dunia usaha di indonesia mengalami 

pertumbuhan yang semakin meningkat. Dalam menghadapi perkembangan usaha 

yang semakin maju, setiap perusahaan harus bisa bersaing dengan perusahaan 

lokal maupun perusahaan international. Persaingan yang diinginkan oleh setiap 

negara adalah persaingan yang sehat di bidang perdagangan industri maupun jasa 

antara negara yang menghubungkan antara perusahaan yang satu dengan 

perusahaan yang lain dan antara perusahaan langsung dengan konsumennya yang 

ada di suatu negara yang berbeda. (Koran bisnis edisi 03 juni 2013) 

Dalam rangka memenangkan persaingan antara negara maka peranan 

setiap perusahaan yang ada di suatu negara tidak dapat di abaikan begitu saja, baik 

di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan agar mampu bersaing dan 

memenangkan persaingan. Untuk dapat memenangkan persaingan tersebut, setiap 

perusahaan harus memiliki sistem akuntansi dan pengendalian intern yang baik 

serta melakukan kebijakan-kebijakan akuntansi mulai dari pencatatan, 

pengklasifikasian, sampai dengan penyajian laporan keuangan. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan negara yang 

dikelola oleh negara yang menyadiakan barang dan jasa bagi masyarakat. 

Sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara penyertaan langsung yang berasal 

dari kekayaan negara yang dipisahkan. Salah satu BUMN yang bergerak di bidang 

pelayanan jasa adalah PT.PLN dengan memberikan pelayanan listrik bagi 

masyarakat. 

PT. PLN (Persero) adalah merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang diberi kewenangan oleh Pemerintah dan diserahi tugas semata-

mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan 

umum, serta diberikan tugas untuk melaksanakan pekerjaan usaha penunjang 

tenaga listrik. Dalam menjalankan usahanya, PT.PLN (Persero) terdiri dari 



 
 

beberapa proses bisnis inti yang dibagi menjadi 3 unit bisnis yaitu unit bisnis 

pembangkitan, unit bisnis penyaluran dan unit bisnis distribusi.  

Kegiatan operasional pada PT.PLN (Persero)  didukung oleh pengguna 

aset tetap, karena itu diperlukan kebijakan dan pengelolaan yang baik dari 

manajemen perusahaan. Kebijakan dan pengelolaan aktiva tetap ini harus sesuai 

dengan kondisi sebenarnya di perusahaan, seperti perolehan, penggunaan, 

pemeliharaan, penyusutan dan pencatatan akuntansinya . 

Salah satu aset perusahaan yang memerlukan kebijakan dan pengelolaan 

yang cermat adalah aset tetap, karena aset tetap akan mengalami penurunan nilai 

akibat pemakaian tersebut dan harus dibebankan secara tepat dengan cara 

melakukan penyusutan yang tepat. Penyusutan adalah alokasi harga perolehan 

yang menjadi beban periode yang menikmatinya, disini berlaku sebagai 

pengurangan dalam menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian 

penyusutan berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang akan diperoleh, oleh 

sebab itu penyusutan sangat memerlukan perhatian khusus. 

Menurut ketentuan PSAK no.16 menyebutkan bahwa metode penyusutan 

yang digunakan untuk asset harus di-review minimum setiap akhir tahun buku 

dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola konsumsi 

manfaat ekonomis masa depan dari asset tersebut,maka metode penyusutan harus 

diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Kebijakan yang tidak tetap 

dapat menyebabkan penyimpangan-penyimpangan seperti tidak konsistennya 

penggunaan metode penyusutan tanpa dasar alasan yang kuat akan sangat 

berpengaruh terhadap laba perusahaan. 

Berdasarkan data permasalahan-permasalahan di atas serta hasil uraiannya, 

maka perlu diadakan suatu penelitian yang mendalam mengenai penyusutan aset 

tetap yang mana hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan 

dengan judul “TINJAUAN ATAS METODE PENYUSUTAN ASET TETAP 

MENURUT KETENTUAN PSAK NO. 16 PADA PT. PLN (PERSERO) 

DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN” 

 

 



 
 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis perlu 

mengidentifikasi masalah, diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagaimana klasifikasi dan perolehan aset tetap  pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

2. Bagaimana metode perhitungan dan pencatatan beban penyusutan aset 

tetap pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data serta 

informasi mengenai metode penyusutan Aset Tetap, yang dapat membantu penulis 

dalam penyusunan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat yang 

harus dipenuhi pada pendidikan program Diploma III, program studi akuntansi 

pada Universitas Widyatama. 

Adapun tujuan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mengetahui klasifikasi dan perolehan Aset Tetap pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

2. Untuk mengetahui metode perhitungan dan pencatatan beban penyusutan 

Aset Tetap pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten 

 

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari laporan tugas akhir yang akan didukung oleh informasi yang 

diperoleh penulis, maka dengan kerja praktik ini  penulis mengharapkan hasilnya 

dapat memberikan manfaat, yaitu diantaranya :  

1.  Bagi Penulis  

Untuk menerapkan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh 

pada masa kuliah serta buku-buku yang dijadikan acuan pada masa 

kuliah dengan praktik sesungguhnya, dan dapat membandingkan teori-

teori yang didapat dari perkuliahan dengan kondisi  yang nyata 

dilapangan serta sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian 

Diploma  III Program Studi Akuntansi Universitas Widyatama. 



 
 

2. Bagi perusahaan  

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan dan menjadi sumber inspirasi bagi manajemen dalam 

menyempurnakan kebijakan-kebijakannya untuk kelangsungan usaha 

perusahaan. 

3. Bagi kalangan akademis  

Diharapkan dapat berguna untuk bahan penelitian lebih lanjut sebagai 

referensi bagi penelitian yang mengambil topik tentang Aset Tetap 

khususnya metode penyusutan Aset tetap. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Untuk dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini, penulis 

mendapatkan data yang dibutuhkan dengan melakukan penelitian pada PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten  di jalan Jaksa Narata No.1 Baleendah 

Kabupaten Bandung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


