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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
 

I.1 Latar Belakang 

PT. PLN (Persero) pusat pendidikan dan pelatihan Jakarta adalah perusahaan 

kelistrikan yang berdedikasi untuk meningkatkan taraf hidup pelanggannya melalui 

penggunaan tenaga listrik. Pembangkitan energi listrik berperan sebagai penggerak 

utama kegiatan ekonomi di dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Sebuah perusahaan akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan untuk dicapai. Faktor pendukung yang berdampak cukup besar pada 

operasi sebuah perusahaan yaitu aset tetap. Seperti peralatan listrik, mesin, 

bangunan, saluran air, reaktor nuklir, gardu induk, kabel bawah tanah, saluran udara 

tegangan tinggi, peralatan operasi, dan peralatan bantu lainnya adalah contoh aset 

tetap yang digunakan. 

Dengan berjalannya waktu aset tetap selain tanah akan mengalami kehilangan 

kompetensinya untuk menghasiklan barang atau jasa yang di sebabkan oleh 

pemakaian, ketidakseimbangan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta dan 

ketinggalan teknologi. Hal tersebut yang di sebut dengan penyusutan dalam aset 

tetap akuntansi yang perlu di catat dan dilaporkan. 

Penyusutan di hitung dengan beberapa metode penyusutan seperti metode 

garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun ganda,dan metode 

jumlah unit produksi. Persentase aktiva tetap yang telah disusutkan selama periode 

pelaporan akan berdampak pada laporan keuangan perusahaan serta hasil 

operasinya. PT. PLN (Persero) menggunakan metode garis lurus untuk menghitung 

penyusutan aktiva tetapnya, seumur dengan masa manfaat dari aset tetap yang 

bersangkutan kecuali tanah tidak disusutkan. 

Aset tetap perusahaan harus disajikan dan diungkapkan secara efisien karena berkaitan dengan keandalan 

suatu laporan keuangan agar tidak akan terjadi kesalahan atau kekeliruan penyajian. Hal tersebut mendorong 

penulis untuk menulis laporan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Pencatatan Aset



2 
Indria Amani Azzahra, 2022 

TINJAUAN PENYUSUTAN ASET TETAP PT PLN (PERSERO)   PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

JAKARTA 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, D3 Akuntansi 

www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]  

Tetap Pada PT PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Jakarta.” 

 

 
1.2 Tujuan 

Terdapat tujuan dari aktivisitas Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan oleh 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Tambahan ilmu penyusutan aset tetap di PT. PLN (Persero) Pusat 

Pendidikan Dan Pelatihan Jakarta. 

2. Menambah wawasan dan pengalaman untuk memahami Pencatatan Aktiva 

tetap dan penyusutan aset tetap PT. PLN (Persero) Pusat Pendidikan Dan 

Pelatihan Jakarta. 

 

 
I.3 Manfaat 

Penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan kontribusi kepada 

berbagai pihak, antara lain: 

1. Mampu mempraktikkan teori dan memperluas keahliannya, terutama di 

bidang yang relevan dengan penerapan pencatatan aktiva tetap dalam suatu 

bisnis. 

2. Mendapatkan lebih banyak pengalaman kerja untuk meningkatkan bakat 

seseorang, serta berteman dan bekerja sama dengan karyawan lain dari 

perusahaan. 

3. Memenuhi syarat untuk menuntaskan Diploma III Akuntansi pada 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 


