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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama dari didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh laba 

yang sebsesar-besarnya, maka untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan 

mmerlukan sarana penunjang untuk melancarkan aktivitas perusahaan. Sarana 

penunjang yang dimaksud adalah dalam bentuk aset tetap yang terdiri dari tanah, 

bangunan, peralatan, mesin-mesin dan kendaraan. 

Menurut PSAK No. 16, Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh 

dalam bentuk siap pakai atau siap bangun lebih dulu yang digunakan dalam proses 

produksi, tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Apabila suatu 

perusahaan memiliki harta berupa Tanah, Bangunan, Kendaraan, Peralatan, dan 

lain sebagainya yang nilainya material tetapi dengan tujuan untuk dijual kembali 

maka harta ini tidak dapat digolongkan sebagai aset tetap. 

Aset adalah sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa 

dinyatakan dalam satuan uang (Haryono, 2012:28). Permasalahan yang sering 

dihadapi perusahaan dalam memperoleh aset tetap  secara umum adalah harga 

perolehan aset tetap, pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aset 

tetap, penyusutan aset tetap, penghentian asettetap dan klasifikasiaset tetap dalam 

bentuk daftar aset. Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh 

dengan berbagai cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit, maupun sewa. 



2 

 

 Suatu perusahaan pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan 

didirikannya perusahaan tersebut, untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, 

setiap perusahaan mempunyai asetguna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan 

perusahaan. Ketelitian dalam pengolahan aset tetap sangat berpengaruh terhadap 

kewajaran penilaiannya dalam daftar aset tetap pada PT PLN (Persero) Unit Induk 

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru.Dengan demikian aset tetap 

mempunyai peranan penting dalam kelangsungan kegiatan perusahaan untuk 

memperlancar kegiatan operasional perusahaan dibutuhkan aset tetap seperti 

tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan lainnya. Mengingat pentingnya 

peranan aset tetap dalam kelangsungan sebuah perusahaan maka penerapan sistem 

akuntansi aset tetap perlu diperhatikan. dengan adanya sistem akuntansi aset tetap, 

proses kegiatan operasional perusahaan akan berjalan dengan lancar dan sesuai 

denganPernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 

 Masalah utama dalam akuntansi aset tetap adalah penentuan harga 

perolehan aset tetap pengeluaran-pengeluaran selama masa penggunaan aset tetap, 

penyusutan aset tetap, penghapusan aset tetap dan klasifikasi aset tetap dalam 

daftar aset tetap. Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh 

dengan cara pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, tukar tambah, 

hadiah atau donasi, membuat sendiri atau ditukar dengan surat-surat berharga. 

 Masing-masing cara perolehan aset tetap itu mempengaruhi penentuan 

harga perolehan. Adapun harga perolehan aset tetap tersebut adalah jumlah kas 

atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan 
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untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan 

aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan. 

Semua aset tetap selain tanah yang digunakan dalam operasi normmal 

perusahaan akan mengalami penurunan kemampuan dan memberikan jasa atau 

manfaat. Biaya yang dibebankan terhadap produksi akibat penggunaan aset tetap 

dalam proses produksi yang mana biaya atau nilai aset tetap akan menjadi 

berkurang disebut dengan penyusutan. Penurunan manfaat dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu keusangan karena pemakaian serta ketidaklayakan. Nilai 

penyusutan dapat ditentukan dengan beberapa metode yang masing-masing 

metode memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Setelah aset tetap diperoleh maka terjadi pengeluaran-pengeluaran. 

Pengeluaran ini digolongkan dalam 2 jenis yaitu pengeluaran modal (capital 

expenditure) dan pengueluaran pendapatan (revenue expenditure). Pengeluaran 

modal merupakan pengeluaran untuk menambah manfaat aset tetap dalamperiode 

lebih dari satuan athun, sedangkan pengeluaran pendapatan merupakan 

pengeluaran yang hanya memberikan manfaat periode. Terkadang perusahaan 

sering mengalami kekeliruan dalam menentukan pengeluaran, perusahaan tidak 

dapat membedakan mana yang termasuk dalam pengeluaran modal maupun 

pengeluaran pendapatan. 

Suatu aset tetap diakhiri pemakaiannya dalam kegiatan perusahaan, karena 

beberapa hal baik disengaja maupun tidak sengaja. Pemberhentian aset yang 

disengaja misalnya dijual atau ditukar dengan aset lainnya. Sedangkan yang tidak 

disengaja misalnya, karena rusak, hilang, ataupun terbakar. Apabila suatu aset 
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dihentikan, maka pertama-tama yang harus ditentukan dahulu nilai buku aset tetap 

tersebut, maka depresiasinya harus dihitung sampai dengan saat penghentian 

terjadi.  

Dalam daftar aset, aset tetap diklasifikasikan menurut jenisnya. Akumulasi 

penyusutan yang disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap baik secara 

sendiri-sendiri maupun secara keseluruhan.Untuk perhitungan penyusutan aset 

tetap, Standar Akuntansi Keuangan menggunakan menggunakan metode garis 

lurus (straight line method) dan metode lainnya seperti : metode penyusutan saldo 

menurun ganda (double declining balance method), etode Unit Produksi (units of 

production method), dan metode penyusutan satuan Jam kerja (service hours 

method). Untuk semua jenis aset tetap kecuali tanah dapat dihitung berapa besar 

penyusutannya, karena kemampuannya akan berkurang dalam memberikan nilai 

guna bersama dengan berlalunya waktu. sedangkan pada tanah tidak dapat 

dihitung berapa besar penyusutannya karena nilai perolehannya dimasa yang akan 

datang semakin lama semakin naik dibandingkan dengan perolehan masa lalu 

serta memiliki masa manfaat yang tidak terbatas. Oleh karena itu, maka 

diperlukan suatu metode pengalokasian secara sistematis sepanjang masa manfaat 

aset tersebut yang didalam akuntansi dikenal dengan istilah Depresiasi 

(Penyusutan). Pemilihan dan penerapan metode penyusutan yang tetap dan 

konsisten akan memberikan nilai yang wajar dalam penyajian aset tetap yang 

bersangkutan pada laporan keuangan. Suatu aset tetap akan diakhiri pemakainya 

dalam kegiatan perusahaan, karena beberapa hal baik disengaja ataupun tidak 
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disengaja. pemberhentian aset yang disengaja misalnya, dijual atau ditukar dengan 

aset lain yang sejenis. 

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penyelesaian Tugas Akhir 

ini adalah pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian 

Tengah Pekanbaru. Perusahaan ini memiliki Aset berupa tanah, gedung, 

kendaraan, mesin dan peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan. 

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah 

Pekanbaru merupakan salah satu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

bergerak dalam bidang ketenagalistrikan dan didirikan dengan tujuan utama turut 

serta dalam melaksanakan pembangunan nasional dan meningkatkan 

kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan tenaga listrik masyarakat umum. selain 

itu juga bertujuan untuk memperoleh laba, sehingga kegiatan perusahaan dapat 

terus berjalan dan tetap eksis dalam kondisi yang cepat berubah seperti sekarang 

ini.  

Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tidaklah sedikit jumlahnya, oleh 

karena itu diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian dalam memperlakukan aset 

tetap tersebut dan perlu direncanakan dengan baik dimulai saat aset tersebut 

diperoleh sampai aset tersebut diberhentikan termasuk juga dalam klasifikasiaset 

tetap pada daftar aset yang harus disesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan 

oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Semua sistem akuntansi aset tetap 

tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap daftar aset perusahaan.  
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Mengingat pentingnya peranan aset tetap dalam kegiatan perusahaan dan 

besarnya dana yang dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, maka 

dibutuhkan suatu sistem akuntansi yang baik dan benar terhadap setiap aset yang 

dimiliki instansi, yang mencakup pengelompokkan aset tetap, pencatatan dan 

perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap serta penghapusan aset tetap. Aset 

tetap yang digunakan perusahaan dapat  diperoleh  dengan membeli secara tunai, 

dalam hal ini perusahaan  menyediakan sejumlah dana tunai yang berasal dari 

modal perusahaan untuk digunakan dalam pembelian aset tetap tersebut kemudian 

aset tetap tersebut dinilai baik dari perolehan maupun setelah dioperasikan dalam 

kegiatan perusahaan, agar pencantumannya dalam daftar aset lebih wajar dan 

informatif bagi para pembacanya. 

Cara memperoleh aset tetap tersebut mempengaruhi penentuan harga 

perolehan. Harga perolehan aset tetap adalah seluruh pengorbanan ekonomis yang 

dilakukan untuk mendapatkan aset tetap sehingga siap digunakan untuk setiap 

kegiatan operasional perusahaan. dalam penentuan harga perolehan aset tetap 

tidak hanya ditinjau dari sudut belinya saja, tetapi juga biaya lain yang 

dikeluarkan sampai aset tersebut dapat digunakan dalam operasi normal 

perusahaan. setelah aset tetap siap digunakan, perusahaan akan melakukan 

pengeluaran-pengeluaran untuk perbaikan dan penambahan fasilitas aset tersebut. 

 Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai Aset Tetap pada PT.PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera 

Bagian Tengah dengan judul: “Akuntansi Aset Tetap pada PT.PLN (Persero) 

Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir mengenai  

Akuntansi Aset Tetap Pada PT.PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian 

Tengah di Pekanbaru adalah, Bagaimana sistemAkuntansi Aset Tetap pada PT. 

PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: “untuk mengetahui 

Apakah Akuntansi aset tetap pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan 

Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintahan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a.) Bagi Perusahaan, Sebagai bahan evaluasi terhadap  akuntansi aset tetap 

pada PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian 

Tengah Pekanbaru. 

 b.) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan 

Akuntansi yang sudah ditentukan terhadap aset tetap pada PT PLN 

(Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah 

Pekanbaru. 

c.) Bagi Penulis meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai sistem 

Akuntansi aset tetap pada suatu perusahaan khususnya PT PLN 

(Persero) Unit Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru. 
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d.) Bagi pelanggan atau masyarakat, sebagai tambahan informasi 

mengenai Akuntansi aset tetap PT PLN (Persero) Unit Induk 

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah Pekanbaru. 

1.5 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT.PLN (Persero) Unit Induk 

Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, yang terletak di Komplek Citra 

Garden Square Blok R1 No.7-11 dan R2 No.1, Purwodadi, Panam, 

Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru (Kode 

Pos: 28294). 

2. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber aslinya dalam bentuk keterangan informasi yang diperoleh 

langsung dari bagian akuntansi dan staf pada bagian Aset perusahaan 

berupa hasil wawancara dan pengamatan. 

b. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui 

media perantara atau secara tidak langsungyang berupalaporan 

keuangan, data Aset tetap, sejarah singkat berdirinya perusahaan serta 

struktur organisasi perusahaan. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang di gunakan untuk memperoleh data adalah :   
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a. Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan staf pada 

bagian Aset tetap untuk memperoleh data mengenai sistem pengadaan 

Aset tetap  di perusahaan. 

b. Observasi yaitu penulis mengadakan penelitian terhadap objek 

penelitian di lokasi penelitian dengan memperoleh data dan informasi. 

c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan 

langsung kepada subjek penelitian. yaitu dengan cara mengumpulkan 

data melalui file-file, dokumen atau arsip yang ada pada objek 

penelitian yang dapat dijadikan pedoman, acuan dan bukti-bukti yang 

berkaitan dengan penulisan ini. 

4. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan 

membandingkan objek yang sudah diteliti dengan menganalisa dan 

mengevaluasi data tersebut berdasarkan teori-teori yang sudah diperoleh, 

sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan disajikan dalam bentuk 

penelitian berdasarkan tata cara ilmiah. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi laporan kerja praktek ini menjadi IV (empat) bab dan 

dirinci dalam beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut : 

BAB I : Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, 

metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 
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BAB II : Bab ini berisi tentang gambaran umum dari PT.PLN Unit Induk 

Pembangunan Sumatera Bagian tengahyang menjelaskan sejarah 

singkat perusahaan, visi dan misi, struktur organisasi dan tugas 

pokok dan fungsi perusahaan. 

BAB III :  Bab ini menjelaskan tinjauan teori yang berisi tentang pengertian 

Sistem Akuntansi, aset tetap, klasifikasi aset tetap, perolehan dan 

pencatatan aset tetap, pengeluaran setelah masa perolehan aset tetap, 

penghapusan atau pelepasan aset tetap dan Sistem akuntansi aset 

tetap serta klasifikasinya dalam daftar aset tetap selanjutnya penulis 

akan mencoba menganalisa permasalahan dalam membandingkan 

antara teori dan tinjauan praktek pada perusahaan. 

BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan serta 

saran-saran yang diperoleh dari penjelasan-penjelasan pada bab-bab 

sebelumnya yang diharapkan mampu memberikan kontribusi positif 

bagi perusahaan di masa yang akan datangsebagai masukan bagi 

perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan. 


