
 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

 Berdasarkan hasil kerja praktik dan kepustakaan serta pembahasan yang 

telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, mengenai kebijakan 

pengklasifikasian, perolehan, perhitungan, pencatatan beban penyusutan aset tetap 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, dalam mengelola aset 

tetapnya terutama mengenai perhitungan penyusutannya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengklasifikasian aset tetap pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten, terdiri dari: tanah, jaringan distribusi, gardu distribusi, dan perlengkapan 

lain-lain distribusi. Dengan masa manfaat yang dimiliki sebagai berikut: tanah 

memiliki masa manfaat yang tidak terbatas, jaringan distribusi 37 tahun, gardu 

distribusi 37 tahun, perlengkapan lain-lain distribusi 15 tahun.   

2. Perolehan aset tetap berwujud pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten, dilakukan dengan cara perolehan tunai. Metode perhitungan penyusutan 

yang digunakan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten, metode 

penyusutan garis lurus (Straight Line Method) untuk semua jenis aset tetap. Untuk 

semua jenis aset tetap, kecuali tanah yang disusutkan. Masa manfaat untuk 

perlengkapan lain-lain distribusi dipekirakan 15 tahun, untuk jaringan distribusi 

dan gardu distribusi diperkirakan 37 tahun. 

3. Metode pencatatan beban penyusutan pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa 

Barat dan Banten, telah sesuai dengan PSAK Nomor 16 , dengan mendebit beban 

penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. 

 

 

 

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

 Dari pembahasan yang telah dilakukan atas kebijakan mengenai perlakuan 

terhadap aset tetap yang ada di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan 

Banten, maka penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat 

bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan tugasnya lebih lanjut. Adapun 

saran yang penulis berikan adalah: 

a. Prosedur dalam pengolahan data aset tetap harus lebih lengkap dan rinci, bagian 

kantor distribusi harus mengetahui dan mempunyai salinan kebijakan penyusutan 

aset tetap dari kantor pusat. Hal tersebut dimaksud untuk memudahkan kantor 

distribusi khususnya yang memegang bagian aset tetap dalam memperoleh 

informasi mengenai metode penyusutan aset tetap yang berlaku di perusahaan. 

Sehingga memudahkan kantor distribusi dalam mengelola suatu aset tetap yang 

terdapat di perusahaan. 

b. Perusahaan secara rutin melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan aset 

tetap. Supaya biaya pengeluaran untuk mengganti aset tetap dapat diminimumkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


