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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam melaksanakan aktivitasnya suatu instansi atau perushaan 

memerlukan  sarana dan prasarana demi terwujudnya berbagai tujuan  yang 

telah di tetapkan. Aset tetap adalah suatu sarana yang umum digunakan dalam 

operasional tersebut. Suatu instansi harus menentukan asset tetap yang benar- 

benar dibutuhkan dalam operasional tersebut. Dalam hal ini dibuat  

pencatatan asset tetap agar besarnya biaya  yang  telah dikeluarkan  untuk 

memperoleh  aset tetap tersebut  dapat  diketahui  pihak  yang memerlukan  

data aset  tetap tersebut. Sebagaimana yang  kita ketahui bahwa aset tetap itu 

adalah aset harta  berwujud instansi atau perusahaan  dalam bentuk siap pakai 

atau dibangun lebih dahulu untuk digunakan  dalam operasi sebuah instansi. 

Aset tetap dalam sebuah instansi  tidak untuk dijual   dan digunakan  dalam 

rangka  kegiatan normal sebuah instansi. Dalam hal ini   penulis  melakukan 

penelitian  pada sebuah instansi  yaitu Kantor Wilyah Kementrian Agama 

Provinsi Riau. Untuk mengetahui bagaimana sistem perolehan  atau  

pembelian aset  dan kemudian  bagaimana sistem pencatatan dan penyusutan 

pada aset  yang ada pada Kantor Wilyah Kementrian Agama Provinsi Riau. 

Aset tetap dicatat berdasarkan harga hasil perolehan dan disusutkan 

menggunakan beberapa metode penyusutan seperti metode garis lurus, 

metode saldo menurun dan sebagainya. Pengeluaran untuk pemeliharaan atau 

perbaikan diakui sebagai beban pada saat timbulnya, sedangkan pengeluaran 
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dan jumlah besar yang memperpanjang umur asat tetap yang bersangkutan 

dikapitalisir atau dianggap menambah aset atau modal. Sedangkan penyajian 

aset tetap dalam neraca harus disajikan sebesar harga perolehan dan dikurangi 

akumulasi penyusutan sehingga diperoleh nilai bukunya. Penyajian yang akan 

dilaporkan laba rugi menyangkut penyajian biaya-biaya yang timbul akibat 

penggunaan aset tetap seperti biaya pemeliharaan aset tetap, biaya perbaikan 

mesin dan lain-lain. 

Aset tetap yang digunakan perlu dilakukan penyusutan terhadap nilai 

perolehan. Penyusutan di defenisikan sebagai proses akuntansi untuk 

mengalokasikan harga pokok, aset berwujud pada beban dengan cara yang 

sistematik dan rasional dalam periode yang mengambil manfaat dari 

pengguna aset tersebut. Standar akuntansi  keuangan mendefinisikan umur 

manfaat adalah periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh 

entitas, atau jumlah produksi  unit serupa yang diharapakan akan diperoleh 

dari suatu aset oleh entitas. 

Bila suatu aset tetap di angap tidak menguntungkan untuk 

dioperasikan lebih lanjut, aset tetap dapat diperhentikan dari pemakaian 

dengan cara di jual ataupun ditukarkan. Pada suatu aset di hentikan 

pemakaiannya maka semua rekening yang berhubungan dengan aset tetap 

harus dihapuskan. Apabila aset tersebut dijual maka selisih antara harga jual 

dengan nilai buku atau residu di catat sebagai laba atau rugi. 

Aset tetap pernyataan standar akuntansi keuangan. Setiap instansi atau 

perusahaan mengakui setiap aset yang dimiliki dan apabila yang dimaksud 
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memenuhi pengertian dan memiliki sifat-sifat sebagai aset  tetap. Akuntansi 

aset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, kesalahaan 

dalam menilai aset tetap sangat berarti terhadap kelayakan laporan keuangan, 

kesalahan dalam menilai aset tetap berwujud dapat mengakibatkan kesalahan 

yang cukup material karna nilai investasi yang ditanamkan pada aset relatif 

besar.  Mengingat pentingnya akuntansi aset tetap dalam laporan keuangan 

tersebut, maka perlakuaan harus berdasarkan pada standar akuntansi 

keuangan (PSAK). Oleh karena itu perlu melakukan perbaikan pada 

akuntansi aset tetapnya. 

Dari hasil pengamatan ditemukan permasalahan yang berkenaan 

dengan aset tetapnya, di Kantor Wilayah Kementrian Agama tersebut banyak 

ditemukan aset-aset yang kondisinya sudah rusak yang layak dihapuskan 

namun belum dihapuskan dari daftar inventaris.  

Kantor  Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau  juga memiliki 

berbagai  macam-macam aset  tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, 

komputer, mesin fotocopy, mesin genset, air conditioner, mesin penghancur 

kertas dan peralatan lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau adalah salah satu instansi pemerintah yang ada di Indonesia, pada kali 

ini penulis membahas Kantor Wilayah Kementrian Agama yang ada di 

Provinsi Riau. Tugas Kantor Wilayah Kementrian Agama adalah 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementrian Agama dalam Wilayah 

Provinsi berdasarkan kebijakan menteri agama dan peraturan dan perundang-

undangan. 
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Tabel 1.1 

Daftar Aset Tetap Kantor Wilayah Kementrian Agama 

Provinsi Riau Tahun 2017 

 

No 

 

Nama Aset Tetap 

Nilai        

Perolehan             

(RP) 

AKM 

Penyusutan 

(RP) 

                              

Nilai Neto 

1. Tanah 117,350,587,900 0 117,350,587,900 

2. Peralatan dan Mesin 26,656,996,516 21,036,947,808 5,620,048,708 

3. Gedung dan 

Bangunan 

60,854,983,229 9,179,644,697 51,675,338,532 

4. Jalan, Jembatan 790,150,,000 167,782,275 622,367,725 

5. Jaringan 827,001,600 121,950,453 705,051,147 

6. Aset Tetap Lainnya 74,775,000 0 74,775,000 

7. Aset Tetap Yang 

Tidak Digunakan 

3,027,555,706 2,954,157,562 73,398,144 

8 Irigasi 

 

302,786,000 118,118,130 183,902.870 

9 Jumlah 209,927,374,701 33,579,365,925 176,348,008,776 

Sumber Data: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aset tetap memiliki aset relatif 

besar, besarnya aset tetap tersebut diperlukan pencatatan untuk barang-barang 

yang disusutkan lagi karena rusak atau habis masa penyusutannya. Apabila 

suatu asset tetap telah habis masa manfaatnya, maka asset tetap  harus di 

hapus karena hal ini di maksudkan agar asset tetap yang telah habis masa 

ekonomisnya tersebut tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam membaca 

laporan keuangan. Sesuai dengan uraian di atas maka penulis memilih judul 

“ANALISIS AKUNTANSI  ASET TETAP  PADA KANTOR WILAYAH 

KEMENTRIAN AGAMA PROVINSI RIAU”. 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan penulis, maka permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian ini adalah  apakah akuntansi  aset tetap yang 
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di terapkan oleh Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau  telah 

sesuai  dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Penelitian ini di lakukan dengan maksud untuk melihat realisasi ilmu 

yang telah di peroleh penulis, dan tujuan dari penyusunan ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dalam menetapkan harga 

perolehan aktiva tetap. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi untuk penyusutan 

aktiva tetap. 

3. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi untuk penghapusan 

aktiva tetap. 

Manfaat penelitian: 

1. Sebagai kontribusi bagi perkembangan akuntansi. 

2. Untuk membagikan referensi bagi mahasiswa D3 Akuntansi dalam 

memahami tentang akuntansi asset tetap. 

3. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan 

mengenai akuntansi aset tetap baik secara teoritis maupun praktik yang di 

terapkan perusahaan. 

4. Bagi perusahaan dapat menjadi masukan dan informasi untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan atas kekurangan yang ada pada perusahaan yang 

berhubungan dengan akuntansi aset tetap. 
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1.4 Metode Penelitian 

1. Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian di lakukan di lokasi objek penelitian yaitu pada Kantor 

Wilayah Kementrian Agama Provinsi Riau, di Jl.Jendral Sudirman no.235 

Pekanbaru Riau. 

2. Jenis dan sumber data  

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Jenis data yaitu : 

a. Data primer ,yaitu data yang di peroleh langsung dari penelitian dalam 

hal ini adalah staf dan karyawan  kantor kementrian agama provinsi 

riau. 

b. Data sekunder,data yang di peroleh dari literature ,dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang  diteliti 

2. Sumber data yaitu : 

Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari bagian keuangan dan 

pembukuan berupa neraca, laporan laba rugi, daftar aset tetap, 

sedangkan sejarah perusahaan didapatkan dari bagian administrasi dan 

umum. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik data yang diambil melalui: 

a. Observasi 

 Sebelum melakukan wawancara, penulis terlebih dahulu 

melakukan obdrvasi terhadap objek yang di teliti, yaitu pengamatan dan 
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pemantauan penulis secara langsung kelokasi objek yang berfungsi 

sebagai tolak ukur yang memacu kepada sejauh mana atau bagaimana 

objek yang di teliti tersebut. 

b. Wawancara  

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan 

melakukan wawancara secara langsung kepada pemimpin perusahaan 

dan petugas yang terlibat dalam perusahaan tersebut. 

c. Perpustakaan 

 Sehubungan dengan teori –teori yang dibutuhkan oleh penulis 

dalam melakukan penelitian ini, maka penulis mebutuhkan sumber  dari 

buku-buku yang terkait dalam penelitian ini. 

4.  Analisa data  

Untuk menelah masalah-masalah yang ada pada perusahaan yang 

diteliti, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dimana data yang 

diperoleh dikumpulkan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat 

dianalisis secara benar dan teliti berdasrakan teori yang relevan  dengan 

permasalahan guna memperoleh keimpulan dan saran. 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Agar dapat mempermudah dan memahami pembahasan yang 

dilakukan, penulis membagi atas beberapa bab dan masing-masing bab ini 

mempunyai sub-sub sehingga sistematika penulis adalah sebagai berikut. 
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BAB I :  PENDAHULUAN 

 Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan menfaat laporan, metode penelitian, sistematika 

penulisan. 

BAB II :  GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

 Terdiri dari sejarah perusahaan, struktur organisasi, aktivitas 

perusahaan, visi dan misi perusahaan. 

BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

 Pada bab ini memuat tinjauan teori dan praktek. 

BAB IV:  PENUTUP 

 Pada bab ini merupakan bab yang terakhir di mana penulis akan 

mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang 

mungkin akan bermanfaat. 

 


