
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Dalam menghadapi perkembangan dunia usaha yang semakin maju, 

sebuah perusahaan yang didirikan harus memiliki suatu tujuan agar dapat 

membuat perusahaan hidup dalam jangka panjang, artinya perusahaan harus 

mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Suatu 

pencapaian tujuan akan tercapai apabila perusahaan terkelola dengan baik, 

sehingga sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan 

semua perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang optimal atas investasi 

yang telah ditanamkan dalam perusahaan. Salah satu bentuk investasi tersebut 

adalah aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, yaitu 

aset tetap yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 (satu) tahun.  

Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, dan 

harta berwujud lainnya yang dimiliki setiap perusahaan pada umumnya. Aset 

tetap perusahaan dapat diperoleh 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.  

 Semua aset tetap milik perusahaan memerlukan biaya perawatan dan 

pemeliharaan agar dapat digunakan sesuai dengan rencana. Pengeluaran- 

pengeluaran guna perawatan dan pemeliharaan aset tetap tersebut diantaranya 

dapat menambah masa manfaat aset tetap, meningkatkan kapasitas, dan 

meningkatkan mutu produksinya.  

 

 



 Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap yang dimiliki perusahaan 

tentunya mempunyai batas waktu tertentu untuk beroperasi atau manfaat yang 

diberikan oleh aset semakin menurun. Ini disebabkan karena aset tetap mengalami 

penyusutan (depreciation). Perusahaan harus mampu menerapkan metode 

punyusutan yang tepat. Pada aset tetap metode penyusutan yang berbeda akan 

menghasilkan alokasi biaya penyusutan yang bebeda dan diharapkan dari metode 

tersebut akan menghasilkan manfaat. Penyusutan ini biasanya dicatat pada akhir 

tahun dalam laporan keuangan di neraca.  

Menurut 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. 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) didirikan berdasarkan Peraturan 

Daerah dan bergerak dalam bidang pengelolaan air bersih dan air kotor. Aktivitas 

yang dilakukan oleh PDAM salah satunya adalah menyediakan dan menyalurkan 

air yang cukup kepada konsumen langganan PDAM Kota Bandung. Aset tetap 

pada PDAM mempunyai peranan penting dalam kelangsungan usaha perusahaan. 

Untuk memperlancar kegiatan operasional perusahan dibutuhkan aset tetap seperti 

tanah, instalasi sumber air, instalasi pompa, instalasi pengolahan air, instalasi 

transmisi dan distribusi, bangunan, peralatan dan perlengkapan, kendaraan, dan 

inventaris / perabot kantor yang nantinya akan dipergunakan untuk melakukan 

proses produksi.  

Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam kelangsungan sebuah 

perusahaan maka metode penyusutan aset tetap perlu diperhatikan.  Biaya 

penyusutan suatu aset tetap akan mempengaruhi laporan keuangan dan hasil 

kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi. Sehingga dalam melakukan 

penyusutan aset tetapnya, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung 

menggunakan metode garis lurus (straight line method) untuk kelompok 



bangunan, sedangkan untuk kelompok bukan bangunan menggunakan metode 

saldo menurun ganda (double decline balance method). 

Dari latar belakang di atas untuk menyusun tugas akhir ini, penulis mengambil 

judul “Tinjauan Atas Metode Penyusutan Aset Tetap Pada Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1.    Bagaimana cara perolehan aset tetap pada PDAM Kota Bandung ? 

2.  Metode apa yang digunakan dalam melakukan penyusutan aset tetap pada 

PDAM Kota Bandung ?  

 

1.3  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1.   Untuk mengetahui cara perolehan aset tetap pada PDAM Kota Bandung. 

2.  Untuk mengetahui metode apa yang digunakan dalam melakukan penyusutan 

aset tetap pada PDAM Kota Bandung. 

 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

 Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan 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 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Bandung. 

 

 



 

 

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 Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bandung. 

c. Bagi Pihak Lain 

Dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menjadi referensi apabila 

akan melakukan observasi atau tugas akhir selanjutnya. 

 

1.5   Lokasi dan Waktu Kerja Praktek 

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis 

mengadakan kerja praktek pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Bandung yang berlokasi di Jalan Badak Singa No. 10 Bandung. Waktu kerja 

praktek dilaksanakan mulai 12 Maret 2012 sampai dengan 12 April 2012. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


