
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam melaksanakan aktivitasnya suatu perusahaan memerlukan sarana 

dan prasarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Salahsatu sarana 

yang umum digunakan adalah aset tetap. Perusahaan harus menentukan aset tetap 

yang benar-benar dibutuhkan dalam operasi perusahaan. Hal ini mengingat karena 

besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. 

Menurut Hery (2011:2) aktiva tetap (fixes assets) adalah aktiva yang secara 

fisik dapat dilihat keberadaannya dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa 

kegunaan (usefull life) yang panjang. Apabila suatu perusahaan memiliki harta 

berupa kendaraan, bangunan dan lain sebagainya yang nilainya material tetapi 

dengan tujuan untuk dijual kembali maka harta ini tidak dapat digolongkan sebagai 

aset tetap. 

Masalah utama dalam akuntansi aset tetap  secara umum adalah harga 

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

penyusutan aset tetap, penghentian aset tetap dan penyajian aset tetap dalam laporan 

keuangan. Dalam memperoleh aset tetap perusahaan dapat menempuh dengan 

berbagai cara yaitu pembelian tunai, pembelian kredit, sewa guna usaha modal, 

tukar tambah, hadiah atau donasi, membuat sendiri atau ditukar dengan surat-surat 

berharga. 
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Untuk memperoleh aset tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah 

uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai dengan 

nilai yang tercantum di dalam faktur tetapi juga untuk beban pengiriman, 

pemasangan, perantara, balik nama dan sebagainya. Dan keseluruhan uang yang 

dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut disebut dengan harga perolehan. 

Aset tetap yang dimiliki perusahaan dicatat dan diakui sebesar nilai bukunya, yaitu 

harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset 

tetap.   

Setelah aset tetap diperoleh maka akan terjadi pengeluaran-pengeluaran. 

Menurut Rizal Effendi (2015:235) pengeluaran-pengeluaran selama kepemilikan 

aset tetap dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu pengeluaran modal (capital 

expenditure) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure). Pengeluaran 

modal merupakan pengeluaran untuk menambah manfaat aktiva tetap dalam 

periode lebih dari satu tahun sedangkan pengeluaran pendapatan merupakan 

pengeluaran yang hanya memberikan manfaat dalam periode berjalan.  

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, standar akuntansi keuangan telah 

memberikan beberapa pilihan, apakah menggunakan metode garis lurus, metode 

saldo menurun ganda maupun metode-metode lain yang sesuai. Apabila suatu aset 

telah habis masa manfaatnya maka aset tersebut harus dihapuskan karena hal ini 

dimaksudkan agar aset tetap yang telah habis masa ekonomisnya tidak 

menimbulkan kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan.   
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Dalam laporan keuangan, aset tetap dirinci berdasarkan jenisnya. Pada 

dasarnya aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan dicatat berdasarkan 

harga perolehan begitu juga dengan penyusutan aset tetap dihitung berdasarkan 

harga perolehan. Akumulasi penyusutan yang disajikan sebagai pengurang 

terhadap aset tetap. Adapun metode penyusutan yang dipakai oleh perusahaan perlu 

dijelaskan di dalam laporan keuangan. 

Rumpun Jaya Mobil Pekanbaru adalah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perdagangan mobil bekas yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad No. 18. 

Perusahaan ini memiliki beragam aset tetap yang terdiri dari gedung, kendaraan dan 

inventaris kantor serta peralatan dan mesin. Aset-aset yang dimiliki perusahaan ini 

diperoleh dengan pembelian tunai dan pembelian kredit.  Pembelian tunai biasanya 

dilakukan untuk perolehan aset tetap berupa peralatan kantor sedangkan pembelian 

secara kredit dilakukan perusahaan untuk aset tetap yang digunakan dalam kegiatan 

operasional seperti kendaraan. Dalam menghitung beban penyusutan, perusahaan 

menggunakan metode garis lurus (Straight Line method). Metode ini menganggap 

aset tetap akan memberikan kontribusi yang merata (tanpa fluktuasi) di sepanjang 

masa penggunaannya sehingga aset akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang 

sama dari periode ke periode hingga aset ditarik dari penggunaannya.  

Permasalahan akuntansi pada Rumpun Jaya Mobil Pekanbaru sehubungan 

dengan aset tetap adalah penyusutan. Dalam menghitung penyusutan, perusahaan 

tidak memperhitungkan bulan perolehan aset tetap yang diperoleh tetapi 

menghitung beban penyusutan untuk satu tahun penuh sehingga mengakibatkan 

beban penyusutan lebih besar dan laba menjadi lebih rendah. Hal ini dapat dilihat 
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dalam salahsatu kasus yaitu mobil merk Kijang Innova V M/T yang diperoleh pada 

tanggal 01 April 2013 dengan harga sebesar Rp. 292.000.000 yang penyusutannya 

menggunakan metode garis lurus. Tarif penyusutan 12,5% per tahun 31 Desember 

2013, perusahaan mencatat penyusutannya sebesar Rp. 36.500.000 yang dihitung 

selama satu tahun tanpa memperhatikan tanggal perolehannya. 

Permasalahan selanjutnya yang terdapat pada Rumpun Jaya Mobil 

Pekanbaru adalah yang berkaitan dengan penghapusan aset tetap. Hal ini dapat 

dilihat pada awal tahun 2013 perusahaan membeli satu unit AC LG seharga            

Rp. 2.400.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Ternyata pada pertengahan tahun 

2015, AC tersebut tidak dipakai lagi karena rusak dan disimpan di gudang. Namun 

oleh perusahaan masih tetap mencatat penyusutan aset tersebut dan tidak 

melakukan penghapusan/penghentian terhadap aset tersebut.  

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis memilih judul, “ ANALISIS 

AKUNTANSI ASET TETAP PADA RUMPUN JAYA MOBIL PEKANBARU 

.“  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis maka permasalahan yang 

terdapat di dalam penelitian ini adalah “ Apakah Akuntansi Aset Tetap yang 

Diterapkan oleh Rumpun Jaya Mobil Pekanbaru telah sesuai dengan Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku? “ 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

Untuk mengetahui akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh Rumpun Jaya Mobil 

Pekanbaru telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 

Manfaat Penelitian : 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan mengenai akuntansi aset tetap. 

2. Bagi akademisi, sebagai tambahan referensi untuk melakukan penelitian 

tentang akuntansi aset tetap. 

1.4 Metode Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru yaitu Rumpun Jaya Mobil yang terletak 

di Jl. Arifin Ahmad No. 18 Pekanbaru yang dimulai dari tanggal 18 Februari 

sampai 31 Maret 2017. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara 

yang berupa keterangan lisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Sumber data primer ini diambil oleh peneliti dengan wawancara pada 

bagian administrasi dan karyawannya. 

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur, dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data dari bagian 

administrasi. 
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3. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun tehnik pengumpulan data yang diambil melalui: 

a. Observasi  

Sebelum melakukan  wawancara, penulis terlebih dahulu melakukan 

observasi terhadap objek yang diteliti. Yaitu pengamatan dan pemantauan 

penulis secara langsung ke lokasi objek yang berfungsi sebagai tolak ukur 

yang mengacu kepada sejauh mana atau bagaimana objek yang diteliti 

tersebut. 

b. Wawancara 

Dalam metode ini penulis melakukan penelitian dengan melakukan 

wawancara secara  langsung kepada pemimpin perusahaan dan karyawan 

yang terlibat dalam perusahaan tersebut. 

c. Perpustakaan 

Sehubungan dengan teori-teori yang dibutuhkan oleh penulis dalam 

melakukan penelitian ini maka penulis membutuhkan sumber dari buku-

buku yang terkait dalam penelitian tersebut. 

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 bab sehingga sistematika penulis adalah sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi 

dan misi perusahaan, struktur organisasi dan uraian tugas. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Bab ini menjelaskan uraian yang sangat penting dalam 

penulisan ini karena memuat tinjauan teori dan praktek yang 

terdiri dari pengertian aset tetap, karakteristik aset tetap, 

penggolongan aset tetap, cara perolehan aset tetap, 

pengeluaran-pengeluaran selama kepemilikan aset tetap,  

penyusutan aset tetap, penghentian aset tetap, penyajian aset 

tetap dan aset tetap menurut konsep islam. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari hasil 

penelitian yang penulis lakukan dan saran-saran yang 

diharapkan berguna bagi perusahaan maupun pihak-pihak 

yang memerlukan baik masa sekarang maupun masa yang 

akan datang. 

 

 


