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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Salah satu tujuan pendirian perusahaan adalah memaksimalkan 

keuntungan. keuntungan atau laba (profit) adalah selisih antara jumlah yang 

diterima pelanggan atas biaya atau jasa yang dihasilkan dengan jumlah yang 

dikeluarkan untuk membeli sumber daya dan menghasilkan barang dan jasa. 

Untuk meningkatkan produksi yang diharapkan perusahaan dengan 

kualitas yang baik, diperlukan kemampuan menejemen dalam mengelola faktor-

faktor produksi yang ada dalam perusahaan tersebut. Salah satu asset yang perlu 

dikoordinir oleh perusahaan, baik yang bergerak dalam bidang industri maupun 

jasa adalah keberadaan aktiva tetap yang merupakan bagian penting dari 

keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Suatu perencanaan yang matang saat pengadaan aktiva tetap sangat 

diperlukan karena berakibat pada kinerja perusahaan. Apabila perencanaan 

pengadaan dan pemeliharaan aktiva tetap kurang baik, perusahaan membutuhkan 

dana operasioanal yang besar untuk membiayainya. 

Begitu besarnya nilai aktiva tersebut menyebabkan perusahaan 

menanggung beban biaya tetap yang tinggi, seperti biaya penyusutan, biaya 

asuransi, pajak bumi dan bangunan serta biaya pemeliharaan dan perbaikan atas 

aktiva yang dimiliki. Pedoman penyelenggaraan akutansi atas aktiva tetap tersebut 
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adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima umum agar informasi yang 

dihasilkan dapat berguna bagi para pemakainya dan tidak menimbulkan salah 

penafsiran serta dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh  oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. 

Aktiva tetap merupakan aktiva jangka panjang yang mempunyai sifat 

relative permanent dan digunakan dalam kegiatan perusahaan serta tidak 

dimaksudkan untuk dijual kembali. 

Aktiva tetap pada umumnya dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu 

aktiva berwujud dan aktiva tidak bewujud. Aktiva tetap bewujud terdiri dari 

tanah, gedung atau bangunan, mesin-mesin, kendaran, peralatan alat-alat kantor. 

Aktiva tetap berwujud karena ada secara fisik. Sedangakan aktiva tetap tidak 

bewujud terdiri dari hak paten, hakcipta, franchise, goodwill, hak guna usaha, hak 

guna bangunan, dan merk dagang. Untuk aktiva yang berwujud, penurunan umur 

manfaat aktiva tersebut depresiasi (depreciation) dan untuk aktiva tetap tidak 

berwujud, penurunan umur manfaat aktiva disebut amortisasi (amortization) 

sedangkan aktiva tetap dari sumber daya alam seperti bahan tambang, penurunan 

umur manfaatnya disebut (depletion). 

Mengingat pentingnya peranan aktiva tetap dan besarnya dana yang 

dibutuhkan untuk memperoleh aktiva tetap tersebut, maka dibutuhkan suatu 

perlakuan akutansi yang baik dan benar terhadap setiap aktiva tetap yang dimiliki 

perusahaan yang mencakup penentuan dan pencatatan harga perolahan, 

penyusutan aktiva tetap, pengeluaran selama aktiva tetap digunakan dan penyajian 
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aktiva dalam laporan keuangan. Dalam memperoleh aktiva tetap perusahaan dapat 

menempuh dengan cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit atau angsuran, 

tukar tambah, hadiah, membuat sendiri atau ditukar dengan surat-surat beharga. 

Dan masing-masing cara perolehan aktiva tetap itu mempengaruhi penentuan 

harga perolehan. 

Harga perolehan aktiva tetap adalah seluruh pengorbanan ekonomi yang 

dilakukan untuk mendapatkan aktiva tetap sehingga siap digunakan dalam 

kegiatan operasional perusahaan. Secara teoritis penentuan harga perolehan aktiva 

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

dilkeluarkan sampai aktiva tetap tersebut dapat dipergunakan kecuali aktiva tetap 

yang diperoleh dengan cara pembelian cicilan (lesasing), maka biaya bunga tidak 

dibebankan sebagai penambahan harga perolehan aktiva tetap tersebut. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menghitung 

penyusutan yaitu, metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo 

menurun dan metode jumlah angka tahun serta metode jam kerja. Penggunaan 

metode ini tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. 

Perlakuan akutansi tehadap aktiva tetap harus dikemukakan secara wajar, 

konsisten dan benar sehingga informasi terhadap laporan keuangan sesuai dengan 

standar akuntansi keuangan. penggunaan metode ini tergantung dari kebijakn 

perusahaan itu sendiri. Apabila aktiva tetap disajikan secara tidak wajar akan 

menimbulkan pengaruh terhadap perkiraan penyusutan. 
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Pembebanan penyusutan untuk setiap periode harus dipertimbangkan 

secara layak dan wajar, karena kesalahan dalam pembebanan biaya penyusutan 

akan berpengaruh dalam penentuan harga pokok dan produk yang dihasilkan dan 

sebagai tindak lanjutnya akan mempengaruhi perhitungan laba rugi. Oleh sebab 

itu besarnya beban penyusutan harus sesuai dengan fakta sebenarnya dan 

pelaporannya harus disajikan secara benar sesuai dengan standar akutansi 

keuangan secara umum. Dengan demikian pihak-pihak yang menggunakan 

informasi keuangan benar-benar memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan 

bermanfaat. 

Setelah aktiva tetap digunakan, perusahaan akan melakukan pengeluaran 

untuk perbaiakan atau penambahan fasilitas aktiva tersebut. Ada dua kelompok 

pengeluaran selama aktiva tetap tersebut digunakan yaitu pengeluran pendapatan 

(revenue expenditure) dan pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran 

pendapatan adalah pengeluaran yang hanya bermanfaat untuk periode 

bersangkutan. Sedangkan pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dilakukan 

sebagai tambahan harga pokok terhadap aktiva tetap, menambah efisiensi dan 

akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Aktiva tetap dapat 

dihentikan pemakaiannya dalam operasi perusahaan, dan dikeluarkannya aktiva 

tetap dari pembukuan perusahaan disebabkan aktiva tersebut tidak dapat 

dipergunakan lagi atau rusak, dijual atau ditukar dengan aktiva lain. 

PT. Minas Jaya Abadi merupakan perusahaan kontraktor umum (General 

Contractrol), Yang bergerak di bidang pembukaan lahan perkebunan sawit dan 

pembangunan segala jenis perumahan dan kontruksi.  
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Dalam menjalankan aktifitasnya, perusahaan ini menggunakan aktiva 

tetap sebagai sarana untuk membantu proses operasinya. Aktiva tetap diperoleh 

secara tunai, yang terdiri dari inventaris, kendaraan, peralatan dan mesin, 

perusahaan ini menggunakan metode garis lurus dalam menghitung beban 

penyusutan aktiva tetapnya. Tetapi dalam penyajian aktiva tetap ditemui 

permasalahan bahwa perusahaan ini dalam pelepasan aktiva tetapnya tidak 

menghapus aktiva tetap yang telah rusak atau tidak dipakai lagi dalam perusahaan. 

 Seperti berdasarkan kondisi aktiva tetap yang terlihat bahwa perusahaan 

ini dalam pelepasan aktiva tetapnya tidak menghapus aktiva yang telah rusak atau 

tidak dipakai lagi dalam perusahaan. Seperti berdasarkan kondisi aktiva tetap 

yang terlihat bahwa 1 unit Priter LX 300 yang diperoleh pada tahun 2011 dengan 

nilai perolehan sebesar Rp 1.200.000,- dengan umur ekonomis 5 tahun tetapi pada 

tahun 2013 Printer mengalami kerusakan dan tidak bisa digunakan lagi. Selama 

Printer tersebut tidak digunakan akumulasi penyusutannya masih tetap dihitung 

oleh perusahaan. Akibat dari aktiva yang tidak dihapuskan tersebut dapat 

menimbulkan dampak, yaitu beban penyusutan aktiva tetap yang disajikan dalam 

neraca menjadi lebih besar dari yang sebenarnaya, serta laba laporan laba rugi 

menjadi lebih kecil pada tahun periode tersebut. Sedangakan dampak yang terjadi 

untuk tahun berikutnya yaitu laba ditahan dari perusahaan menjadi lebih kecil dari 

yang sebenarnya. 

Penghentian pengakuan aktiva tetap berdasarkan ketetapan PSAK 

menyatakan bahwa : jumalah tercatat aktiva tetap dihentikan pengakuannya pada 
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saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan 

dari penggunaannya atau pelepasannya. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas,maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul“ANALISIS AKUTANSI 

AKTIVA TETAP PADA PT. MINAS JAYA ABADI  PEKANBARU” 

1.2. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti 

dirumuskan sebagai berikut : 

“Apakah Akuntansi Aktiva Tetap di PT. Minas Jaya Abadi telah 

 sesuai  dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum” 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah mengakui, memperoleh, 

mengklasifikasikan aktiva tetap, menyusutkan, menghentikan atau 

melepaskan dan menyajikan aktiva tetap, dineraca sesuai dengan standar 

akuntansi keuangan.  

 b. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan akutansi aktiva 

 tetap sesuai dengan standar akutansi keuangan. 
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2. Manfaat Penelitian  

 a. Bagi penulis penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan 

 mengenai akuntansi aktiva tetap baik secara teoritis maupun praktek yang 

 diterapkan oleh perusahaan. 

 b. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 

akuntansi tetap. 

 c. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi tambahan bagi peneliti lain yang 

akan meneliti akuntansi tetap pada masa yang akan datang. 

1.4. Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian tentang akuntansi aktiva tetap ini dilakukan langsung pada PT. 

Minas Jaya Abadi Jl. Soekarno Hatta No. 94 Delima – Tampan, Pekanbaru. 

2. Jenis dan Sumber Data  

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk yang 

sudah jadi berupa laporan keuangan, daftar aktiva tetap, sejarah singkat 

berdirinya perusahaan serta struktur organisasi perusahaan. 

b. Data perimer yaitu data yang diproleh dari perusahaan dalam bentuk data 

mentah atau belum diolah seperti dokumen atau keterangan informasi yang 

diproleh langsung dari pihak intern perusahaan. 



8 
 

3. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung 

dan dokumentasi. Penulisan menemui, manajer, bagian keuangan, dan bagian 

pembukuan secara langsung untuk dapat memperoleh dan melengkapi 

beberapa data pendukung. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam penulisan Tugas Akhir ini secara garis 

besar terdari empat bab yang pokok pembahasannya sebagai berikut : 

 

BAB I  :  Pendahuluan  

 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar 

belakang, masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  Gambaran Umum Perusahaan 

 Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, 

visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, 

uraian tugas, aktivitas perusahaan. 

BAB III : Tinjauan Teori Dan Praktek 

 Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam 

penulisan ini, karena membahas mengenai pengertian aktiva 

tetap klasifikasi aktiva tetap, perolehan dan pengeluaran 
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setelah masa perolehan, penyusutan aktiva tetap, penyajian 

aktiva tetap dalam laporan keuangan dan tinjauan praktek, 

perlakuan akutansi aktiva tetap, pada PT. Minas Jaya Abadi 

pekanbaru. 

BAB IV :  Kesimpulan Dan Saran 

Bab ini merupkan bab penutup yang menyajikan 

kesimpulan dan saran hasil penelitian pada PT. Minas Jaya 

Abadi Pekanbaru. 

 


