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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Menurut Todaro dan Smith (2006:30) dalam era globalisasi sekarang ini  

pemerintah sangat memperhatikan aspek ekonomi, karena aspek ekonomi dapat 

menunjukan tingkat kemakmuran, pertumbuhan ekonomi menuntut setiap perusahaan 

untuk melakukan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam setiap aspek kegiatan 

yang dilakukan. Persaingan yang ketat merupakan salah satu ciri dari pertumbuhan 

ekonomi, untuk itu perusahaan harus bisa menjaga eksistensinya dan mengelola 

dengan baik, sehingga sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan perusahaan.   

Perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini harus bisa bersaing dengan 

perusahaan lokal maupun perusahaan internasional, hal ini terjadi karena perusahaan-

perusahaan sedang dilanda krisis global sehingga perusahaan-perusahaan harus 

mampu bertahan terhadap arus krisis ini yang menyebabkan persaingan berjalan 

dengan ketat. Persaingan yang diingikan oleh setiap Negara adalah persaingan yang 

sehat di bidang perdagangan industri maupun jasa antara Negara yang mehubungkan 

antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dan antara perusahaan 

langsung dengan konsumennya yang ada di suatu Negara yang berbeda (Mustofa 

kamal, 2010:263).

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:173) salah satu aset perusahaan yang 

memerlukan kebijakan dan pengolahan yang cermat adalah aset tetap, karena aset 

tetap akan mengalami penurunan nilai akibat pemakaian tersebut dan harus di 

bebankan secara tetap dengan cara melakukan penyusutan yang tetap. Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu menerapkan metode penyusutan yang tetap. Penyusutan 

adalah alokasi jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaat 

yang diestimasi. Penyusutan berpengaruh terhadap besar kecilnya laba yang akan 

diperoleh, oleh sebab itu penyusutan sangat memerlukan perhatian khusus. 



2

 Metode penyusutan yang dipilih oleh entitas harus mencerminkan ekspektasi 

pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset oleh entitas. Nilai residu dan 

umur manfaat ekonomis setiap aset tetap harus di-review berbeda dengan estimasi 

sebelumnya maka perbedaan tersebut harus diperlakukan sebagai perusahaan estimasi 

akuntansi sesuai dengan PSAK 25 (Revisi 2009) Laba atau Rugi bersih untuk periode 

berjalan, koreksi kesalahan mendasar, dan perubahan kebijakan akuntansi. Begitu 

halnya dengan estimasi nilai sisa dan umur manfaat, metode penyusutan yang 

digunakan untuk aset tetap juga harus di-review minimum setiap akhir tahun buku 

dan, apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspetasi pola konsumsi 

manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan harus 

diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut (Dwi Martani, dkk ,2012: 286-

287).

Menurut AI Haryono Jusup (2005:162-163) depresiasi adalah proses 

pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya 

dengan cara yang rasional dan sistimatis. Pengalokasian harga perolehan diperlukan 

agar dapat dilakukan penandingan yang tepat antara pendapatan dengan biaya. 

Depresiasi adalah proses pengalokasian harga pertolehan, bukan proses penilaian 

asset tetap. Perubahan harga asset tetap yang terjadi di pasar , tidak perlu dicatat 

dalam pembukuan perusahaan, karena aset tetap dimiliki perusahaan untuk digunakan, 

bukan untuk dijual kembali. Oleh karena itu, nilai buku aset (harga perolehan 

dikurangi akumulasi depresiasi), bisa sangat berbeda dengan harga pasar aset yang 

bersangkutan.

Dalam ketentuan PSAK No. 16 (2011:16.18) paragraf 62 menyebutkan bahwa 

metode penyusutan yang digunakan untuk aset harus di-review minimum setiap akhir 

tahun buku dan apabila terjadi perubahan yang signifikan dalam ekspektasi pola 

konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut, maka metode penyusutan 

harus diubah untuk mencerminkan perubahan pola tersebut. Aset tetap terdiri dari 

tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan harta berwujud lainnya yang 

dimiliki setiap perusahaan pada umumnya. Aset tetap perusahaan dapat diperoleh 
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perusahaan dengan berbagai cara sesuai dengan kebijakan manajemen seperti 

pembelian tunai, pembelian kredit, menyewa, hadiah, dibuat sendiri, dan sebagainya. 

Pada umumnya perusahaan memiliki aset tetap yang berwujud maupun tidak 

berwujud karena aset tetap merupakan asset perusahaan yang sangat penting dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan.  

 PT PLN (Persero) merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah, yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan serta pemeliharaan sarana sistem pengaturan 

pengendalian tenaga listrik dan juga merupakan suatu aset penting yang harus dijaga 

dengan baik. Dimana perusahaan ini bergerak dibidang penyedia listrik Negara, maka 

dituntut harus memberikan sarana dan prasarana yang baik seperti penjualan tenaga 

listrik. Sehingga harta lancar (penerimaan kas) dari pelanggan bertambah, karena 

adanya kepercayaan masyarakat atas fasilitas yang diberikan oleh perusahaan dalam 

penyediaan jasa listrik. Dari segi harta tetap (mesin-mesin, peralatan dan trafo) 

perusahaan harus menjaga agar peralatan itu tetap dalam keadaan yang baik selama 

proses operasi perusahaan. Dikemukakan oleh Y. Eko Karyanto (Manajer bidang 

keuangan,2009). 

Menurut Ahmad Firman (Deputi pengelolaan Keuangan, 2011) Kegiatan 

operasionalnya didukung oleh penggunaan aset tetap, karena itu diperlukan kebijakan 

dan pengolahan yang baik dari manajemen perusahaan. Kebijakan dan pengelolaan 

aset tetap ini harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di perusahaan,seperti perolehan. 

Penggunaan, pemeliharaan, penyusutan dan, pencatatan akuntansinya. PT PLN 

(Persero) kantor Distribusi Jawa Barat dan banten menggunakan metode penyusutan 

garis lurus yang dalam hal ini dapat mempercepat serta mempermudah untuk 

memperoleh jumlah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan aset tetap 

mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu perlu 

diadakan tinjauan terhadap metode penyusutan yang diterapkan perusahaan dalam 

aset tetapnya. Pada umumnya nilai ekonomis suatau aset tetap akan mengalami 

penurunan yang disebabkan pemakaian dan kerusakan, keusangan karena faktor 

ekonomis dan teknis. 
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 Menurut Herry Setiawan (Deputi Manajer Akuntansi,2010) Masalah yang 

timbul dalam metode penyusutan aset tetap pada PT.PLN (Persero) adalah 

menyangkut masalah dalam metode penyusutan aset tetap yaitu apabila salah 

memasukan atau menginput data aset tetap dalam metode penyusutan, dan adanya 

sistem yang digunakan tidak bisa tidak bisa dipakai secara bersamaan, sehingga akan 

menghambat dalam penyelesaian laporan.  

Berdasarkan penjelasan serta uraian diatas, maka penulis tertarik untuk 

membahas permasalahan tersebut dalam bentuk Laporan Tugas Akhir dengan 

judul ”Tinjauan atas Metode Penyusutan Aset Tetap pada PT PLN (Persero) 

Kantor  Distribusi  Jawa Barat  Dan  Banten”.

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengidentifikasikan masalah sebagai 

berkut:  

1. Bagaimana cara perolehan aset tetap pada PT PLN (Persero) Kantor Distribusi 

Jawa Barat dan Banten? 

2. Bagaimana metode penyusutan aset tetap yang digunakan PT PLN (Persero) 

Kantor Distribusi Jawa Barat Dan Banten? 

1.3   Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perolehan aset tetap pada PT PLN (Persero) Kantor Distribusi 

Jawa Barat dan Banten. 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam melakukan penyusutan Aset 

tetap pada PT PLN (Persero) Kantor distribusi Jawa Barat dan Banten. 
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1.4   Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapakan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

a.  Bagi penulis 

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, menambah 

wawasan dan pengalaman khususnya tentang metode penyusutan aset tetap pada 

PT PLN (Persero) Kantor Distribusi Jawa Barat dan Banten. 

b.  Bagi perusahaan 

Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat serta memberikan masukan 

yang positif dan informasi sebagai bahan acuan peninjauan ulang terutama 

terhadap metode penyusutan aset tetap yang ada pada PT PLN (Persero) Kantor 

Distiribusi Jawa Barat dan Banten.  

1.5   Tempat dan Waktu Kerja Praktek 

Laporan Tugas akhir ini dilakukan di PT PLN (Persero) Kantor Distribusi 

Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di jalan Asia Afrika No. 63 

Bandung.Waktu kerja praktek dilaksanakan mulai 8 Oktober 2012 sampai 

dengan 23 November 2012.   


