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BAB 3 

PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil laporan tugas akhir serta data-data yang diperoleh dari 

PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur menggunakan nama akun 

dan kode akun tersendiri untuk aset yang tidak beroperasi. 

2. PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur mengubah status dari aset 

yang beroperasi menjadi Aset yang tidak beroperasi yang selanjutnya 

akan diperbaiki, direlokasi, atau dijual/lelang. 

3. Dalam praktiknya perubahan status AT menjadi ATTB tersebut 

membutuhkan waktu yang lama sehingga menyebabkan beban 

penyusutan terus dicatat pada laporan laba rugi walaupun aset tersebut 

sudah tidak lagi digunakan. 

4. pencatatan ATTB tidak sesuai dengan “matching concept” serta 

menyebabkan laba pada laporan keuangan menjadi kecil dikarenakan 

akumulasi penyusutan terus melekat pada ATTB. 

3.2 Saran 

 Dari hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba memberikan beberapa 

saran atau usulan antara lain: 

1. Pada pedoman kebijakan Akuntansi pada PT. PLN (Persero) untuk 

Aset Tetap tidak beroperasi mengadopsi PSAK No.16, PT. PLN 

(Persero) sebaiknya mengadopsi langsung dari PSAK No.58 tentang 

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang 

Dihentikan, agar penjelasan lebih jelas dan tepat. 

2. Proses untuk perubahan status dari aset tetap menjadi aset tetap tidak 

beroperasi membutuhkan waktu lama sehingga menyebabkan 

penyusutan atas aset tersebut terus berjalan dan dicatat. Hal ini tentu 

berpengaruh pada laporan laba rugi yang mengakibatkan laba terlalu 
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kecil dan beban penyusutan terlalu besar dicatat. Seharusnya usulan 

AE1 dibuat satu bulan sekali sehingga mempercepat perubahan status 

aset tersebut. Dampak dari percepatan usulan AE1 yang dibuat satu 

bulan sekali adalah beban penyusutan tidak lebih saji dan laba tidak 

kurang saji. 

3. Pada pencatatan ATTB PT PLN (Persero) tidak sesuai sesuai dengan 

“matching concept” serta menyebabkan laba pada laporan keuangan 

menjadi kecil dikarenakan akumulasi penyusutan terus melekat pada 

ATTB yang menjadikan pencatatan kurang efektif, seharusnya 

masalah ini dapat diminimalisir dengan cara ketika perubahan status 

AT ke ATTB beban penyusutan/akumulasi penyusutan AT sudah 

dilaporakan pada laporan laba rugi setiap periode sehingga beban 

penyusutan/akumulasi penyusutan tidak melekat lagi pada ATTB, 

yang mana hal ini berdampak pada jurnal setelahnya, jika akumulasi 

penyusutan masih dicatat lagi yang artinya beban penyusutan 

bertambah akan berakibat laba yang dilaporkan menjadi kecil atau 

kurang saji. 

4. Tetap taat dan berpegang teguh kepada PSAK dan terus mengikuti 

perkembangannya. 
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