
ABSTRAK

Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 
periode.  Oleh karena itu aktiva tetap yang dimiliki tersebut memerlukan pengelolaan dan 
kebijakan yang cermat dalam penggunaan, pemeliharaan dan pencatatannya. Penyusutan 
merupakan  penurunan  manfaat  nilai  aktiva  tetap  yang  dapat  disebabkan  oleh  waktu 
maupun penggunaan. Oleh sebab itu, pemilihan metode penyusutan yang akan diterapkan 
pada aktiva tetap perlu memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut: hubungan antara 
penurunan nilai aktiva dengan waktu dan penggunaan; pengaruh keusangan; pola biaya 
reparasi dan pemeliharaan; tingkat efisiensi aktiva tetap; kemungkinan perubahan dalam 
tingkat pendapatan.

Besarnya  pembebanan  biaya  penyusutan  akan  mempengaruhi  besarnya  harga 
pokok penjualan dan biaya usaha yang akhirnya akan mempengaruhi besarnya laba yang 
akan  diperoleh  perusahan.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  mengajukan  hipotesis 
berikut  ini:  metode  penyusutan  yang  diterapkan  perusahaan  adalah  tepat;  penerapan 
metode  penyusutan  yang  berbeda  secara  signifikan  berpengaruh  terhadap  laba 
perusahaan.Untuk membuktikan hipotesis tersebut, penulis mengadakan penelitian pada 
PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten yang berlokasi di Jl. Asia Afrika No 
63 Bandung. 

Untuk  menguji  hipotesis,  penulis  melakukan  pengumpulan  data  melalui 
penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilaksanakan dengan 
penyebaran  kuesioner  dan  wawancara  singkat  dengan  orang–orang  yang  kompeten 
dibidangnya  pada perusahaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca dan 
mempelajari  buku-buku referensi  yang  berkaitan dengan masalah yang  dibahas  dalam 
skripsi ini.

Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum  metode 
penyusutan garis lurus yang diterapkan perusahaan terhadap aktiva tetapnya adalah tepat. 
Hal  ini  dilihat  dari  hubungan  antara  penurunan  nilai  aktiva  dengan  waktu,  tidak 
terdapatnya pengaruh keusangan yang  pada aktiva tetap perusahaan, pola biaya reparasi 
dan pemeliharaan, dan perubahan dalam tingkat pendapatan relatif konstan. Berdasarkan 
hasil penelitian ini juga dapat disimpulkan bahwa besarnya beban penyusutan aktiva tetap 
berpengaruh  terhadap  besar  kecilnya  laba  rugi  bruto  yang  diperoleh  perusahaan. 
Perusahaan  memperoleh  laba  bruto  pada  tahun 2004 dan rugi  pada tahun 2005-2006 
menurut  metode  penyusutan  garis  lurus  (Straight  Line  Method).  Sedangkan  menurut 
metode penyusutan saldo menurun ganda (Double Declining Method) dan metode jumlah 
angka tahun (Sum of Year Digit) selama tahun 2004-2006 perusahaan mengalami rugi 
bruto.  Hal  ini  terjadi  karena  selama  tahun  tersebut  metode  penyusutan  garis  lurus 
membebankan  penyusutan  dalam  jumlah  yang  relatif  konstan,  sedangkan  metode 
penyusutan  alternatif  membebankan  biaya  penyusutan  yang  relatif  besar  pada  tahun 
pertama dan semakin menurun pada tahun berikutnya.

Dari  penelitian  ini  didapatkan  hasil  perhitungan  mengenai  perbandingan  laba 
yang  diperoleh  perusahaan  dengan  menggunakan  metode  garis  lurus  dan  alternatif, 
menunjukkan bahwa hasil perhitungan tersebut berada pada kriteria yang telah ditetapkan 
penulis,  yaitu  > 15%, sehingga penulis  menarik  kesimpulan bahwa penerapan metode 
penyusutan aktiva tetap yang berbeda sangat berpangaruh terhadap laba yang diperoleh 
perusahaan.


