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BAB I

PENDAHULUAN

1.1    Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah suatu sarana yang menjembatani antar pihak pimpinan

dengan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan. Melalui proses

akuntansi akan dihasilkan laporan keuangan yang akan dipakai untuk

mengkomunikasikan dana keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut. Selain itu

akuntansi juga berfungsi sebagai suatu alat untuk mengawasi dan mengamankan

harta kekayaan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, selalu terdapat aset tetap

untuk menjalankan operasinya. Aset tetap mempunyai kedudukan yang penting

dalam perusahaan karena memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan

tertanam dalam jangka waktu yang lama.

Aset tetap berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat

mempunyai macam-macam bentuk seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, alat-

alat, kendaraan, mebel dan lain-lain. Karena hal tersebut di atas maka aset tetap

harus mendapat perhatian yang memadai dari pimpinan.Perlakuan akuntansi

terhadap aset tetap harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Yang merupakan dasar atau konsep yang menjadi pedoman dalam menilai,

mencatat dan menyajikan harta kewajiban serta modal perusahaan dari neraca

kemudian menentukan biaya dan pendapatan pada laba rugi perusahaan. Aset

tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, memiliki manfaat

ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan

kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.
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Aset tetap merupakan salah satu komponen yang cukup penting dan

dominan dalam kemajuan perusahaan karena kebanyakan aktivitas operasional

perusahaan membutuhkan aset tetap. Oleh karena itu aset tetap perusahaan harus

ditangani secara baik dan akurat. Dengan demikian segala yang berhubungan

dengan aset tetap mulai dari penentuan harga perolehan, pembebanan,

pengeluaran yang terjadi selama penggunaannya, penyusutan dan perlakuan jika

aset tetap tersebut dihentikan pemakaiannya serta penyajiannya di dalam laporan

keuangan haruslah dilakukan dengan tepat dan disesuaikan dengan Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku umum. Kesalahan dalam penanganan aset

tetap, berarti kesalahan dalam pelaporan keuangan dan membuat laporan

keuangan tersebut menjadi tidak informatif.

Harga perolehan aset tetap tersebut adalah jumlah kas atau setara kas yang

dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu

aktiva pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam

kondisi dan tempat yang siap digunakan. Dalam memperoleh aset tetap

perusahaan dapat menempuh dengan cara yaitu dengan pembelian tunai,

pembelian kredit atau angsuran, tukar tambah, hadiah atau donasi, membuat

sendiri atau ditukar dengan surat-surat berharga. Dan masing-masing cara

perolehan aset tetap itu mempengaruhi penentuan harga perolehan. Perlakuan

akuntansi terhadap pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan perolehan

dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
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1. Pengeluran modal adalah pengeluran-pengeluran untuk memperoleh suatu

manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akutansi pengeluaran-

pengeluaran.

2. Pengeluran pendapatan adalah pengeluran-pengeluran untuk memperoleh

suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang

bersangkutan. Oleh karena itu pengeluaran-pengeluran seperti ini dicatat

dalam rekening biaya

Sejalan dengan berlalunya waktu semua aset tetap yang digunakan dalam

operasi perusahaan akan mengalami penurunan nilai, kecuali tanah. Oleh karena

itu maka diperlukan suatu metode pengalokasian harga perolehan secara

sistematis sepanjang masa manfaat aktiva tersebut yang didalam akuntansi dikenal

dengan istilah depresiasi (penyusutan). Pemilihan dan penerapan metode

penyusutan yang tetap dan konsisten akan memberikan nilai yang wajar dalam

penyajian aset tetap yang bersangkutan dalam laporan keuangan. Metode yang

digunakan dalam menghitung penyusutan adalah metode yang didasarkan pada

faktor waktu terdiri dari metode garis lurus (straight line), metode jumlah angka

tahun (sum of the year digits), metode saldo menurun (declining balance), dan

metode unit produksi (unit of production).

Adapun perlakuan akuntansi terhadap pelepasan aset tetap baik dengan

cara dijual maupun karena rusak, maka semua rekening yang berhubungan dengan

aset tetap harus diperhatikan. Sedangkan penyajian aset tetap dalam neraca harus

disajikan sebesar harga perolehannya dan dikurangi akumulasi penyusutan

sehingga diperoleh nilai bukunya. Penyajian aset tetap dalam laporan rugi laba
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menyangkut penyajian biaya-biaya yang timbul akibat penggunaan aset tetap

seperti biaya pemeliharaan aset tetap, biaya perbaikan mesin dan lain-lain. Selain

itu juga disajikan biaya penyusutan aset tetap untuk periode yang bersangkutan.

CV. Oki Suganda Kabupaten Rokan Hilir bergerak di bidang jasa

kontrak konstruksi. Dalam aktivitas perusahaan memerlukan aktiva tetap untuk

menunjang kegiatan operasionalnya. Penentuan harga perolehan aktiva tetap

adalah harga faktur ditambah dengan biaya-biaya lain sampai aktiva tetap tersebut

dapat digunakan dalam operasional perusahaan. Dalam penentuan metode

penyusutan di perusahaan ini menggunakan metode garis lurus (Straight Line

Method). Metode ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang

merata (tanpa fluktuasi) disepanjang masa penggunaannya, sehingga aktiva tetap

akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama dari periode ke periode

hingga aktiva ditarik dari penggunaannya.

Untuk meneliti mengenai akuntansi aktiva tetap dalam penulisan ini

dengan memilih judul : “ANALISIS AKUNTANSI AKTIVA TETAP PADA

CV. OKI SUGANDA KABUPATEN ROKAN HILIR”

1.2   Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh

perumusan masalah sebagai berikut : “Apakah perlakuan akuntansi aktiva

tetap pada CV. Oki Suganda Kabupaten Rokan Hilir telah sesuai dengan

Prinsip Akuntansi Keuangan yang berlaku umum”.
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1.3   Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi aktiva tetap pada CV.

Oki Suganda Kabupaten Rokan Hilirtelah sesuai dengan Standar

Akuntansi Keuangan.

b. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan akuntansi aktiva tetap dalam

laporan keuangan CV. Oki Suganda Kabupaten Rokan Hilir.

c. Untuk mengetahui tentang akuntansi aktiva tetap serta penyusutannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis, menambah wawasan yang lebih luas dalam menerapkan

ilmu yang diperoleh, khususnya mengenai perlakuan akuntansi aktiva

tetap yang diterapkan dalam praktik yang nyata.

b. Bagi perusahaan, hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dan masukan mengenai perlakuan akuntansi aktiva

tetap.

c. Bagi pihak lainnya, sebagai tambahan referensi untuk melakukan

penelitian tentang perlakuan akuntansi aktiva tetap.

1.4 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan pada CV. Oki Suganda Kabupaten Rokan

Hilir alamat Jalan Pelabuhan Hulu – Bangansiapi-api.

2.  Jenis dan Sumber Data



6

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut :

a. Data primer, yaitu data yang belum diolah yang langsung diperoleh

penulis berupa dokumen maupun keterangan-keterangan yang diperoleh

dari hasil wawancara dengan karyawan yang telah dipilih oleh CV. Oki

Suganda Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dalam bentuk jadi

berupa laporan keuangan, sejarah singkat perusahaan serta struktur

organisasi perusahaan yang bersumber dari bagian administrasi dan

keuangan.

3.  Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Wawancara yaitu tanya jawab dengan bagian administrasi dan

keuangan serta pihak-pihak lain yang berkompeten mengenai hal-hal

yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi yaitu dengan memfotocopy dokumen atau laporan

keuangan yang diterima dari Bagian Administrasi dan Keuangan CV.

Oki Suganda Kabupaten Rokan Hilir berupa Laporan Rugi Laba,

Neraca, Rincian Aktiva Tetap dan sebagainya.

c. Library (kepustakaan), yaitu penelitian yang dilakukan pada

perpustakaan untuk mengumpulkan data serta sumber-sumber lainnya

yang sifatnya teoritis. Data perpustakaan yang diambil adalah data yang

berhubungan dengan judul skripsi yang bersangkutan.
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4.  Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan

teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan

beserta dengan memberikan saran yang diperlukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini dibagi atas empat bab, dimana diantaranya

ada beberapa sub bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat

penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Juga bab

ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan

dimulai dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, sampai analisis data.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum perusahaan,

struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung

penelitian yang meliputi pengertian aktiva tetap, klasifikasi aktiva

tetap, cara memperoleh aktiva tetap, pengeluaran setelah masa

perolehan aktiva tetap, penyusutan aktiva tetap, penghentian
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pemakaian aktiva tetap dan penyajian aktiva tetap dalam laporan

keuangan. Disertai dengan tinjauan praktek tentang perlakuan

aktiva tetap yang diterapkan oleh perusahaan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan seluruh rangkaian penulisan dalam penelitian

yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian serta saran-saran

untuk perbaikan penelitian dimasa yang akan datang untuk topik

penelitian yang sama.


