
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1    Kesimpulan 

Kebijakan akuntansi aktiva tetap yang diterapkan perusahaan telah dapat 

mendukung kewajaran laporan keuangan, yang dapat dilihat dari kebijakan 

akuntansi aktiva tetap yang berupa catatan akuntansi yang memadai dan telah 

diterapkan secara konsisten sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu: 

1. Kebijakan aktiva tetap yang diterapkan PT PLN (Persero) telah sesuai dengan 

metode pencatatan dan perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diterapkan secara konsisten. PT. PLN 

(Persero) P3B memiliki beberapa kebijakan aktiva tetap dalam kegiatan 

khususnya seperti: 

- Relokasi Aktiva Tetap 

- Rehabilitasi Aktiva Tetap 

- Renovasi Aktiva Tetap 

- Uprating Jaringan Transmisi 

- Perubahan pada sistem pembangkit 

- Penelitian dan pengembangan 

- Pengadaan fasilitas pendukung 

- Perluasan kecil atau peningkatan mutu atau kapasitas suatu aktiva 

- Pengadaan perangkat lunak komputer 
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- Penilaian perolehan aktiva tetap pada PT PLN (Persero) dinilai berdasarkan 

harga perolehan yaitu mencakup segala pengeluaran untuk memperoleh 

aktiva tetap sampai siap digunakan.  

2. Manajemen PT PLN (Persero) dalam melakukan pengklasifikasian jenis aktiva 

tetap telah memenuhi kriteria-kriteria aktiva tetap yang terdapat dalam SAK. 

Jenis aktiva tetap yang terdapat pada PT PLN (Persero) adalah sebagai berikut: 

- Tanah 

- Bangunan dan Kelengkapan Halaman 

- Kendaraan Bermotor 

- Perlengkapan Penyalur T. Listrik 

- Gardu Induk 

- Saluran Udara Tegangan Tinggi 

- Perlengkapan Pengolah Data 

- Perlengkapan Transmisi Data 

- Perlengkapan Telekomunikasi 

- Perlengkapan Umum 

- Material Cadang 

Jenis aktiva tersebut dikelompokkan menurut Fungsi-fungsi yang ada 

dalam PLN.  

3. Metode Penyusutan aktiva tetap yang digunakan perusahaan adalah metode garis 

lurus (Straight line method) yaitu beban penyusutan dibebankan secara merata 

selama estimasi umur aktiva tersebut. 
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Aktiva yang disajikan dalam neraca PT PLN (Persero) dinilai berdasarkan 

harga perolehan dan perhitungan akumulasi penyusutan aktiva tetap disajikan 

sebagai pengurang atas harga perolehan aktiva tetap tersebut. Berbeda dengan 

posisi aktiva tetap yang biasanya dicatat umumnya perusahaan yaitu di sebelah kiri 

setelah aktiva lancar, posisi kiri paling atas, hal ini dikarenakan aktiva tetap 

tersebut merupakan sumber utama dari kegiatan operasional sehari-hari perusahaan 

dan karena PT PLN (Persero) merupakan pusat investasi bukan pusat laba.  

 

4.2    Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, maka penulis 

mempunyai beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembebanan jenis aktiva tetap dan 

penempatan aktiva tetap diperlukan adanya inventarisasi aktiva tetap yang lebih 

spesifik, agar ada jaminan bahwa yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan 

kenyataan. 

2. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha perlu dilakukan 

hal-hal sebagai berikut:  

- Untuk mengakui suatu aktiva tetap sebaiknya harus diperiksa terlebih dahulu 

sumber-sumber biaya yang terjadi.  

- Jika ada relokasi STP (Serah Terima Proyek) yang berasal dari PLN Proyek 

harus disertai berita acara Serah Terima Proyek dengan menyebutkan 

perlengkapan apa saja yang direlokasikan, sehingga nama-nama 

perlengkapan listrik yeng terpasang menjadi jelas. 
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- Untuk mutasi aktiva tetap supaya diikuti dengan kondisi fisik yang 

sebenarnya melalui bon mutasi aktiva tetap, sehingga data yang tersaji di 

dalam laporan keuangan lebih akurat. 

 

 
 

 


