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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Instansi sebagai suatu organisasi mempunyai berbagai kegiatan tertentu 

untuk mencapai tujuan organisasi,untuk melaksanakan suatu tujuan perlu 

adanya sebuah keputusan yang baik. Keputusan tersebut dapat dilakukan 

dengan menggunakan pengendalian internal untuk mengarahkan operasi 

instansi, melindungi aset, dan mencegah penyalahgunaan sistem instansi yang 

telah dibentuk oleh instansi. 

 Aset tetap adalah harta berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 

perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.Harta tetap 

terdiri dari peralatan, kendaraan, gedung, tanah dan mesin. Perusahaan dapat 

memperoleh aset tetap dengan berbagai cara, misalnya pembelian tunai, 

pembelian cicilan, hadiah, tukar tambah, dibuat sendiri dan sebagainya. 

Perusahaan menempatkan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki 2 atau 

dikuasai dalam bentuk berbagai macam aset tetap dengan tujuan pokok untuk 

digunakan dalam proses produksi atau pengadaan dan distribusi barang atau 

jasa. Seluruh aset tetap milik perusahaan memerlukan biaya perawatan dan 

pemeliharaan agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan 

rencana.Pengeluaran- pengeluaran guna pemeliharaan dan perawatan aset 
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tetap tersebut dapat menambah masa manfaat aset tetap, meningkatkan 

kapasitas, dan meningkatkan mutu produksinya. 

Aset tetap sangat berpengaruh tehadap berbagai kegiatan operasional 

perusahaan demi tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional 

yang mendukung pencapaian tujuan perusahaan.Oleh karena itu, diperlukan 

pengendalian dan pengawasan internal yang begitu besar terhadap aset 

tetap.Pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan untuk melindungi aset 

dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aset pada 

lokasi yang tidak tepat. Dalam hal ini, pengendalian terhadap aset tetap 

merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perusahaan, 

sebab jika terdapat kesalahan pengelolaan aset karena kurangnya perhatian 

dari perusahaan akan membawa pengaruh pada kegiatan ekonomi dan juga 

merugikan perusahaan. Sebaliknya, apabila pengendalian terhadap aset 

dilaksanakan dengan baik akan memberikan keuntungan yang besar bagi 

perusahaan. Kebenaran aset tetap harus dipertanggungjawabkan, 

dipergunakan secara wajar, diasuransikan secukupnya dan ditangani dengan 

cara lain sebagaimana yang telah ditetapkan oleh manajemen. 3 Dari segi 

akuntansi, pengendalian intern aset tetap dilakukan agar perlakuan terhadap 

aset tetap sesuai dengan kebijaksanaan akuntansi yang lazim sehingga 

diharapkan kesalahan – kesalahan pencatatan yang sehubungan dengan aset 

tetap dapat dihindari. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 

juga memiliki berbagai macam aset tetap seperti tanah, gedung, kendaraan, 

komputer, mesin fotokopi, mesin genset, air conditioner, mesin penghancur 
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kertas dan peralatan lainnya. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau tidak dapat menjalankan kegiatan operasional tanpa adanya aset tetap 

tersebut.Mengingat pentingnya aset tetap (fixed assets) bagi sebuah 

organisasi/perusahaan khususnya Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi Riau. Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, dapat dilihat 

begitu besarnya pengaruh pengendalian aset tetap terhadap perusahaan, hal 

ini mendorong penulis untuk membahas dan memaparkan penelitian yang 

berhubungan dengan aset tetap tersebut dengan judul  “Sistem Pengendalian 

Internal Aset Tetap Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau”. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dalam hal ini yang ingin diketahui adalah apakah pengendalian dalam 

perusahaan/instansi tersebut telah dilakukan dengan “benar” atau tidak. Oleh 

karena itu penulis berkeinginan untuk membahas pengendalian yang 

berkaitan dengan aset tetap di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Riau, yaitu : “Bagaimana Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau 

menerapkan sistem pengendalian internal terhadap aset tetapnya?”. 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan hasil akhir yang ingin dicapai.Adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sistem Pengendalian 

Internal Aset Tetap Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. 

b. Manfaat Penelitian 
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Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1) bagi instansi, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Riau dalam menentukan kebijakan dalam 

sistem pengendalian internal terhadap aset tetap pada masa yang akan 

dating, 

2) bagi penulis, Sebagai bahan masukan kepada penulis agar dapat 

mengetahui secara langsung mengenai system pengendalian internal 

aset tetap diKanwil Kementerian Agama Provinsi Riau dan dapat 

menambah ilmu pengetahuan peneliti, 

3) bagi pembaca, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang 

nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi rekan- rekan 

mahasiswa dalam membuat penelitian ditahun-tahun mendatang yang 

berkaitan dengan sistem pengendalian internal aset tetap.  

1.4 Metode Penelitian 

a. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan oleh penulis bertempat Jl. Jendral Sudirman No. 235 

Pekanbaru. 

b. Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data yang langsung penulis peroleh dari objek penelitian berupa 

wawancara langsung dengan bagian keuangan mengenai prosedur 

pengendalian internal aset tetap. 

2) Data Sekunder 
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Data skunder yaitu data yangsudah diolah dan disajikan oleh instansi 

pemerintahan yang sudah jadi seperti Laporan Penyusutan dan Neraca 

tahun, struktur organisasi, deskripsi jabatan dan pembagian masing-

masing tugas.  

1.5 Metode Pengumpulan Data  

Adapun metode pengumpulan data inni melalui: 

a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mewawancarai beberapa 

pengurus Kanwil Kemenag Prov. Riau untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penulisan tugas akhir. 

b. Dokumentasi yaitu dengan mengutip data secara langsung yang dimiliki 

oleh Kanwil Kemenag Prov. Riau seperti data Peraturan-Menteri-

Keuangan-No52_PMK.06_2016, Laporan Penyusutan dan Neraca tahun. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan sistem penulisan 

yang terbagi dalam 4 bab yang setiap bab terdiri dari sub-sub bab sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang 

rumusan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : GAMBARAN UMUM KANWIL KEMENTERIAN    

AGAMA PROVINSI RIAU 

Pada bab ini penulis akan membahas seperti  sejarah 

berdirinya Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau, 

struktur organisasi, jobdescription, jaringan usaha/kegiatan, 

kinerja usaha, rencana kegiatan. 

 BAB III : SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP 

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI 

RIAU 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang pengertian 

dari asettetap serta jenis jenisnya. Membahas cara 

perolehan, penyusutan, penggantian aset tetap, 

pengendalian internal, jenis jenis pengendalian internal aset 
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tetap serta unsur pengendalian internal aset tetap pada 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau. 

BAB IV  : KESIMPULAN DAN SARAN 

penggantian aset tetap, pengendalian internal, jenis jenis 

pengendalian internal aset tetap serta unsur pengendalian 

internal aset tetap pada Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Riau. 

 


