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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Kegiatan operasional suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan 

asset yang dimiliki, karena setiap perusahaan pasti memiliki asset, baik yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya, seperti tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan lain-lain yang 

akan mendukung kelancaran kegiatan perusahaan. Ada berbagai macam asset 

didalam perusahaan salah satunya adalah asset tetap.  

Pengertian asset tetap menurut  Firdaus A.Dunia (2013:209) Asset tetap  

(Plant asset atau  Fixed asset atau Property plant and equipment)  adalah asset 

yang diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan untuk jangka waktu 

yang lebih dari satu tahun, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam 

kegiatan normal perusahaan, dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau 

material. Nelson Lam dan Peter Lau (2014:46) mengemukakan bahwa asset tetap 

mengacu pada asset berwujud yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang akan 

tetapi definisi formal aseet tetap harus memasukan cara penggunannya dan jangka 

waktu kepemilikan oleh suatu entitas.   

Menurut PSAK 16 (2011:2) asset tetap adalah asset berwujud yang 

dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk 

direntalkan kepada pihak lain atau unutk tujuan administrative dan diharapkan 

untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Akan tetapi, manfaat yang 

diberikan oleh asset tetap semakin lama semakin menurun oleh karena 

pemakaiannya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadinya penyusutan.  

Penyusutan menurut Firdaus A.Dunia (2013:213) adalah proses 

mengalokasikan atau memindahkan harga perolehan (cost) dari asset tetap 

kedalam akun beban (expense) selama jangka waktu pemakaian dari asset tetap. 

Sedangkan  menurut PSAK 16 (2011:19) bahwa “penyusutan dicatat dan 

dilaporkan dengan menggunakan metode-metode penyusutan antara lain : Metode 

garis lurus (Straight line method), Metode jumlah angka tahun (Sum of years 
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digits method), Metode saldo menurun (Double declining balance method), dan 

Metode unit produksi (Units of production method)”.  

Menurut Nelson Lam dan Peter Lau (2014:59) bahwa penyusutan adalah 

suatu asset tetap yang diukur dengan menggunakan model biaya atau model 

revaluasi, depresiasi diperlukan untuk memperoleh nilai tercatat dan 

membandingkannya dengan manfaat ekonomis masa depan yang akan diterima 

entitas. 

PT.Telekomunikasi Indonesia, Tbk. (Telkom) adalah BUMN yang 

bergerak di bidang jasa layanan telekomunikasi dan jaringan di wilayah 

Indonesia. Perusahan ini menyediakan berbagai layanan komunikasi lainnya 

termasuk interkoneksi jaringan telepon, multimedia, data, dan layanan terkait 

komunikasi internet, sewa transponder satelit, sirkit  langganan, televisi berbayar 

dan layanan Voice Over Internet Protocol (VoIP) yaitu teknologi yang 

memungkinkan percakapan teknologi jarak jauh melalui media internet. Telkom 

berfokus pada layanan Telecommunication Information Multimedia Edutaiment 

and Service (TIMES) dan berkomitmen mempelopori masyarakat digital di 

Indonesia. Dalam jangka panjang Telkom akan berinovasi guna meningkatkan 

pendapatan perusahaan ditengah-tengah persaingan bisnis yang semakin sengit. 

Salah satunya PT. Telkom sudah melakukan pengembangan usahanya diantaranya 

mendirikan beberapa yayasan salah satunya yaitu Yayasan Dana Pensiun Telkom 

(Dapentel).  

Seperti kita ketahui Telkom merupakan perusahaan BUMN yang besar 

yang memiliki asset yang begitu banyak, Dapentel yang juga memiliki asset tetap 

yang begitu banyak. Oleh karena itu pengendalian dan pengelolaan asset Dapentel 

merupakan hal yang perlu diperhatikan baik dari bagaimana cara perolehannya, 

pemeliharaan serta metode penyusutan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan.  
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Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis telah melakukan kerja praktik di 

Dapen Telkom beralamat di Jl. Surapati no.151 Bandung dan laporannya akan 

disampaikan dengan judul “TINJAUAN ATAS PENERAPAN PSAK NO.16 

TENTANG METODE PENYUSUTAN ASET TETAP PADA YAYASAN 

DANA PENSIUN PT. TELKOM (DAPENTEL)”.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, pengamatan yang akan dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana cara perolehan asset tetap pada Yayasan Dana Pensiun PT. 

Telkom (Dapentel)? 

2. Metode apa yang digunakan oleh Yayasan Dana Pensiun PT. Telkom dalam 

perhitungan penyusutan aktiva tetap (Dapentel)? 

 

1.3  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui cara perolehan asset tetap pada Yayasan Dana Pensiun PT. 

Telkom (Dapentel). 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Yayasan Dana Pensiun PT. 

Telkom (Dapentel). dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap.  

 

1.4  Kegunaan Kerja Praktik 

Adapun manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh dari kerja praktik  

yang akan dilakukan antara lain : 

1. Bagi penulis  

 Sebagai alat perbandingan antara teori yang diperoleh selama dalam masa 

perkuliahan dengan praktik suatu perusahaan dan juga sebagai alat untuk 

memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai pengenalan penyusutan 

aktiva tetap. 
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2. Bagi perusahaan  

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan mengenai penyusutan aktiva tetap. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menjadi referensi apabila 

akan melakukan penelitian yang sama. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

  Lokasi kerja praktik ini dilakukan pada, Yayasan Dana Pensiun Pegawai 

PT. Telkom di Jalan Surapati No. 151 Bandung. Waktu pelaksanaan kerja praktik 

ini dilaksanakan pada awal bulan Juni 2014. 


