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ABSTRAK 

 

PERANAN AKUNTANSI DIFERENSIAL DALAM PROSES 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN JANGKA PANJANG MENGENAI 

INVESTASI AKTIVA TETAP  

(Studi Kasus Pada PT. Karya Satria Putra) 

 

OLEH : 

 

BUNAIYA ABDUL FATHIR MUHAMMAD 

NIM. 11673102354 

 

PT. Karya Satria Putra adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

jasa konstruksi yang dalam kegiatan usahanya adalah pembangun dan 

pemelihara jaringan tegangan menengah maupun tegangan rendah, pembangun 

dan pemelihara gardu distribusi, perbaikan trafo distribusi, dan pemasangan 

instalasi gedung dan pabrik. Aset-aset penting yang dimiliki oleh perusahaan 

adalah gedung dan kendaraan, dengan adanya aset ini maka kegiatan 

perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Disini manajemen perusahaan 

membutuhkan informasi akuntansi manajemen dalam melakukan analisis 

pengadaan aktiva tetap dan setelah itu, perusahaan dapat menentukan suatu 

keputusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran akuntansi 

diferensial dalam pengambilan keputusan investasi aktiva tetap perusahaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus. Metode 

pengumpulan datanya berupa dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil 

penelitian yang dilakukan pada PT. Karya Satria Putra adalah menunjukkan 

manajemen perusahaan telah menggunakan akuntansi diferensial dalam 

pengambilan keputusan investasi aktiva tetap yaitu dengan membeli gedung serta 

kendaraan berupa mobil truck crane dan mobil pickup berdasarkan biaya yang 

lebih kecil. Perusahaan sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengkaji biaya 

relevan untuk pembuatan keputusan investasi yang bersifat jangka panjang serta 

perlu juga dilakukan evaluasi agar perencanaan selanjutnya dapat mendapatkan 

hasil memuaskan. 
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ABSTRACT 

 

THE ROLE OF DIFFERENTIAL ACCOUNTING IN THE LONG-TERM 

DECISION-MAKING PROCESS REGARDING FIXED ASSET 

INVESTMENT 

 (Case Study at PT. Karya Satria Putra) 

 

BY: 

 

BUNAIYA ABDUL FATHIR MUHAMMAD 

11673102354 

 

 PT. Karya Satria Putra is a company engaged in construction services 

which in its development activities are the builder and maintenance of medium 

and low voltage networks, construction and maintenance of distribution 

substations, repair of distribution transformers, and installation of buildings and 

factories. Important assets owned by the company are buildings and vehicles, with 

these assets the company's activities can run smoothly. Here the company's 

management requires management accounting information in analyzing the 

procurement of fixed assets and after that, the company can determine a decision. 

The purpose of this study was to determine the role of differential accounting in 

making investment decisions in the company's fixed assets. This research is a 

qualitative research which is a case study. Methods of data collection in the form 

of documentation, interviews and observations. The results of research conducted 

at PT. Satria Putra's work is to show that the company's management has used 

differential accounting in making investment decisions on fixed assets, namely by 

buying buildings and vehicles in the form of trucks, cranes and pickups based on 

lower costs. Companies should be more careful in reviewing relevant costs for 

making long-term investment decisions and evaluations should also be made so 

that further planning can get satisfactory results. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Hal yang menjadi pemicu dalam menciptakan suatu persaingan 

yang semakin kuat disebabkan adanya perubahan ilmu pengetahuan, nilai, 

budaya, teknologi, politik, dan sosial. Hal ini menyebabkan suatu organisasi 

harus mendorong dan memanajemennya untuk melakukan restrukturisasi, 

rekapitalisasi, serta reorganisasi dalam setiap kegiatan agar efisien, efektif, 

dan kompeten. 

Upaya agar menetapkan suatu langkah keputusan investasi yang 

akan diambil manajemen tentunya sangat membutuhkan informasi akuntansi 

sebagai alat berfikir dan alat untuk mengkomunikasikan pikiran bisnis kepada 

tingkat manajer baik yang berada dibawah maupun yang berada diatasnya 

atau setingkat serta kepada pihak diluar perusahaan untuk kemajuan 

perusahaannya. 

Informasi merupakan suatu komponen yang penting bagi 

perusahaan karena suksesnya perusahaan sangat tergantung pada ketetapan 

keputusan yang diambil manajerial berdasarkan informasi yang tersedia pada 

perusahaan. 

Fungsi penting dari manajemen adalah menyusun sebuah 

perencanaan, dalam perencanaan ini mereka dihadapkan pada pengambilan 

keputusan yang menyangkut berbagai macam alternatif. Untuk memutuskan 

alternatif yang akan dipilih mereka akan menghadapi ketidakpastian, oleh 
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karena itu, manajemen memerlukan informasi yang dapat mengurangi 

ketidakpastian yang akan mereka hadapi. Sehingga hal ini dapat menentukan 

hal baik atau memperkecil kesalahan yang diakibatkan karena kesalahan 

informasi yang diterima manajemen dalam pengambilan keputusan. 

Ketika manajemen akan mengambil suatu keputusan tentunya 

dibutuhkan pelaporan, pelaporan ini berupa informasi akuntansi manajemen. 

Informasi akuntansi manajemen adalah pengembangan dan penerapan 

berbagai teknik pencatatan (recording), analisis, interpretasi dan presentasi, 

membuat perhitungan keuangan, perhitungan biaya, dan data lain yang aktif 

serta efektif dalam menjalankan fungsi kinerja manajerial yakni perencanaan, 

pengambilan, keputusan dan pengendalian. Informasi akuntansi manajemen 

yang diambil haruslah tepat dan mempunyai manfaat yang maksimal bagi 

suatu perusahaan. 

Menurut Samryn (2012:10) informasi akuntasi manajemen 

merupakan bahan baku pembuatan keputusan yang berhubungan dengan 

alokasi sumber daya pada tingkat perencanaan, pengarahan, motivasi, 

implementasi, maupun pengendalian. Integrasi terhadap lingkungan pada 

keputusan informasi akuntansi manajemen yang baik diharapkan dapat 

menghasilkan keputusan. Keputusan yang efektif untuk dilaksanakan dalam 

suatu siklus pengendalian bagi pencapaian tujuan perusahaan secara 

keseluruhan. 

Manajemen dalam pengambilan suatu keputusan disebut juga 

sebagai final decider, yakni dalam mengambil keputusan manajemen 
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memerlukan suatu sistem pelaporan intern yang memadai, sehingga dalam 

proses produksi tidak terjadi penyelewengan serta pemborosan yang hal ini 

juga dapat segera diatasi. 

Akuntansi manajemen itu sendiri adalah penghubung yang 

sistematis dan menyajikan informasi yang berguna serta dapat di percaya 

untuk membantu manajemen sebagai final decider yang mana sekaligus 

akuntansi manajemen itu merupakan tools of management, yakni suatu alat 

yang ampuh bagi manajemen untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 

Diketahui tujuan dari suatu perusahaan adalah menghasilkan laba. 

Besar kecilnya laba yang di peroleh perusahaan merupakan tolak ukur dari 

kinerja manajerial. Oleh karana itu, manajer harus mampu mengambil 

keputusan yang akurat dan up to date. Pada pengambilan keputusan seorang 

manajemen disebut juga sebagai final decier. 

Husnaini Husman (2013:440) menyatakan pengambilan keputusan 

adalah proses memilih sejumlah alternatif yang sangat penting bagi manajer 

administrator karena proses pengambilan keputusan mempunyai peran 

penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan 

perubahan organisasi. 

Pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 2 yaitu keputusan 

jangka panjang dan keputusan jangka pendek. Keputusan jangka panjang 

adalah keputusan yang diambil oleh manajer dimana hasil dari keputusan 

tersebut memberikan manfaat lebih dari satu tahun, sedangkan keputusan 

jangka pendek adalah keputusan yang diambil oleh manajer dimana hasil 
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keputusan tersebut dapat irasakan pada tahun dimana keputusan tersebut 

diambil. 

Hal pertama yang harus dilakukan oleh perusahaan membuat suatu 

perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan agar perusahaan mempunyai 

pedoman dalam bekerja serta mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Seperti yang di ketahui bahwasanya dari sekian banyaknya tujuan perusahaan 

yang berorientasi profit motive adalah laba. Oleh karena itu, besar kecilnya 

suatu laba yang diperoleh suatu perusahaan merupakan tolak ukur dari kinerja 

manajemen. Manajemen setidaknya harus mampu dalam mengambil suatu 

keputusan (decision making) yang akurat dan terkini.  

Pengertian dari investasi adalah suatu aktivitas yang menempatkan 

dana pada suatu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut 

bisa menghasilkan keuntungan serta peningkatan nilai investasi itu sendiri. 

Investasi permanen atau yang biasa disebut sebagai investasi jangka panjang 

biasanya dilaporkan di neraca dalam perkiraan aktiva tidak lancar. 

Investasi aktiva tetap bagi suatu perusahaan yaitu sebagai 

penanaman modal perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau 

produktifitas perusahaan. Investasi jangka panjang adalah investasi yang 

mana dana yang digunakan akan diputar dan baru dapat dicairkan apabila 

sudah tiba jangka waktu tertentu biasanya paling cepat 1 tahun, dan sebagian 

dananya yang ditanamkan dalam aktiva di luar kegiatan usaha pokok 

perusahaan, dengan tujuan memperoleh pendapatan terus menerus dalam 
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jangka panjang. Investasi jangka panjang sering juga disebut sebagai investasi 

permanen dan biasanya dilaporkan dineraca dalam perkiraan aset tidak lancar.  

Menurut PSAK 16 (paragraf 06 a & b Hal 16.2) aktiva tetap adalah 

aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan 

administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu priode. 

Berdasarkan defenisi ini suatu aset berwujud memiliki ciri yang digunakan 

dalam operasi usaha dan tidak untuk dijual kembali, bersifat jangka panjang 

dan biasanya dapat disusutkan, serta memiliki wujud fisik. 

Provinsi Riau merupakan salah satu diantara provinsi yang menjadi 

pembangkit listrik terbesar di Indonesia, khususnya di daerah Pekanbaru. 

Untuk mewujudkan visi Kota Pekanbaru sebagai kota terbaik, tentu saja 

pembangunan sangat gencar dilaksanakan, salah satunya adalah 

mengembangkan bidang pembangkit listrik. Wujud nyata pembangunan 

bidang pembangkit listrik salah satunya ditandai dengan banyaknya berdiri 

dan berkembangnya perusahaan kontraktor listrik di setiap daerah Kota 

Pekanbaru. 

Salah satu kontraktor listrik di Kota Pekanbaru adalah PT. Karya 

Satria Putra yang beralamat di Jl. Banda Aceh No.45, Tangkerang Utara, Kec. 

Bukit Raya, Kota Pekanbaru yang resmi berdiri pada tahun 1989. PT. Karya 

Satria Putra merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor listrik 

yang didukung segenap tenaga profesional di bidangnya. Seperti keahlian 

personalia, perluasan jaringan listrik, penambahan fasilitas maupun peralatan 
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konstruksi listrik adalah upaya berkesinambungan untuk mencapai target 

perolehan dan kemajuan perusahaan. PT. Karya Satria Putra telah berkiprah 

selama 33 Tahun dalam bisnis dan memiliki banyak pengalaman handal dan 

mitra kerja khususnya di bidang konstruksi listik. 

Selama beberapa tahun terakhir semenjak pendiriannya, PT. Karya 

Satria Putra terus berupaya dalam memenuhi fasilitas kontruksi listrik yang 

ada di Provinsi Riau. Misalnya pemasangan tiang listrik dekoratif 104 batang 

tiang dan penambahan jaringan PJU 250 m yang berlokasi di Jl. T. Tambusai 

sampai batang lubuh Kab. Rokan Hulu dengan kontrak senilai Rp. 

11.328.263.000 pada tanggal 16 Juni 2019. Dalam memenuhi fasilitas 

tersebut tentunya PT. Karya Satria Putra memiliki berbagai peralatan antara 

lain Mobil Truk Crane, Mobil Truck Tronton, Multi Taster, Earth Taster, dll. 

Perkembangan serta kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT. 

Karya Satria Putra selama ini terbilang sangat bagus. Hal ini tentunya 

membuat perusahaan kontraktor-kontraktor dibidang konstruksi listrik di 

Kota Pekanbaru termotivasi bersaing secara sehat dengan perusahaan PT. 

Karya Satria Putra. Seiring berjalannya waktu tentunya aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan PT. Karya Satria Putra tidak ekonomis lagi dalam 

pemakaiannya termasuk dengan aset tetap yang dimiliki PT. Karya Satria 

Putra. 
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Berikut dibawah ini adalah catatan atas laporan keuangan PT. 

Karya Satria Putra untuk tahun berakhir 31 Desember 2021: 

TABEL I.2 

Daftar Laporan Keuangan PT. Karya Satria Putra 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 

Per 31 Desember 2021 

(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

  Tahun 2021   

Nama Akun Saldo 1 Jan 2021 Penambahan Pengur

angan  

Saldo 31 Des 2021 

Nilai Perolehan 

- Tanah  

 

Rp.    600.000.000 

 

- 

 

- 

 

Rp.      600.000.000 

- Bangunan  Rp. 3.800.000.000 Rp. 155.000.000 - Rp.   3.955.000.000 

- Investaris 

kantor 

 

Rp.      87.121.500 

 

Rp.   41.080.320 

 

- 

 

Rp.      128.201.820 

- Kendaraan  Rp. 5.355.132.855 Rp.   56.118.013 - Rp.   5.411.250.868 

Jumlah  Rp. 9.842.254.355 Rp. 252.198.333 - Rp. 10.094.452.688 

Akm.Penyusutan     

- Bangunan Rp.    221.666.667 Rp. 192.583.333 - Rp.      414.250.000 

- Kendaraan Rp. 4.957.018.255 Rp. 168.046.414 - Rp.   5.125.064.669 

- Investaris Kantor  

Rp.      46.127.531 

 

Rp.   10.751.894 

 

- 

 

Rp.        56.879.380 

Jumlah Rp. 5.224.812.453 Rp. 371.381.596 - Rp.   5.596.194.049 

 

Nilai Buku Bersih 

 

Rp. 4.617.441.902 

   

Rp.   4.498.258.639 

Sumber : PT. Karya Satria Putra 
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TABEL I.2 

Jumlah Aset PT. Karya Satria Putra 

Nama Akun Catatan 2021 

ASET 

Aset Lancar; 

   Kas dan setara kas 

   Piutang usaha 

   Piutang lain-lain 

   Uang muka 

 

 

3 

4 

5 

6 

 

 

Rp.      929.602.520 

Rp. 17.675.716.094 

Rp.   9.811,678.853 

Rp.      202.787.336 

1.1.1 Jumlah Aset 

Lancar 
 Rp. 28.619.784.803 

1.1.2 ASET TIDAK 

LANCAR 

   Aset Tetap 

   Jumlah aset tetap 

setelah dikurangi 

akumulasi penyusutan 

RP. 5.596.194.094,- 

tahun 2021 

7  

 

Rp.   4.498.258.639 

  Rp.   4.498.258.639 

1.1.3 JUMLAH 

ASET 

   Rp. 33.118.043.442 

Sumber : PT. Karya Satria Putra 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh pihak 

perusahaan PT. Karya Satria Putra, perusahaan ternyata memiliki beberapa 

masalah mengenai aset tetap pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan 

juga ingin memutuskan alternatif manakah yang terbaik untuk mengatasi aset 

yang kini sudah tidak ekonomis lagi. 
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Adapun masalah yang ditemukan dalam pengambilan keputusan 

aktiva tetap pada PT. Karya Satria Putra yaitu : PT. Karya Satria Putra sudah 

memiliki gedung yang dibangun sejak 1989 dimana gedung tersebut 

pemakaianya sudah tidak ekonomis lagi, PT. Karya Satria Putra memiliki 

mobil truckcrane Nissan 5 Ton tahun 1996 yang pemakaiannya sudah tidak 

ekonomis lagi, dan PT. Karya Satria Putra juga memiliki masalah aset tetap 

berupa mobil pickup Toyota Hilux single cabin bensin tahun 2008. Mobil 

tersebut pemakaiannya sudah tidak ekonomis lagi karena dipakai lebih kurang 

selama  13 tahun dan terdapat beberapa kerusakan salah satu diantaranya bak 

oli yang bocor pada mobil pickup Toyota. 

PT. Karya Satria Putra pada awal pembentukan perusahaan 

membeli gedung. Namun, seiring berjalannya waktu, gedung pertama yang 

dimiliki oleh perusahaan direncanakan akan dialih fungsikan menjadi 

pergudangan karena gedung tersebut sudah tidak ekonomis lagi 

pemakaiannya dan gedung tersebut dijadikan sebagai gudang untuk bahan-

bahan pembuatan distribusi gardu. Untuk saat ini, PT. Karya Satria Putra 

harus secepatnya memutuskan alternatif manakah yang sangat efektif apakah 

itu menyewa gedung, membeli gedung, ataukah membangun sendiri gedung. 

Agar dimasa yang akan datang perusahaan bisa lebih efektif dan efisien 

dalam menjalankan kegiatan perusahaan ketika sudah memutuskan alternatif 

manakah yang pantas untuk dijadikan pilihan sebagai solusi permasalahan 

dari aset tetap gedung kantor. 
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Terdapat 2 aset perusahaan PT. Karya Satria Putra  yaitu mobil 

truck crane Nissan 5 Ton dan mobil pickup Toyota Hilux single cabin yang 

mengalami masalah ekonomis. Hal ini dikarenakan 2 aset tersebut sudah 

mencapai batasnya karena mengalami masalah mesin, sering terjadinya patah 

as roda pada truck, dan juga terjadi kerusakan bak oli yang bocor pada mobil 

pickup Toyota, terlebih lagi 2 aset perusahaan tersebut terdapat kerusakan 

pada fuel pump. Tentu saja inilah yang menyebabkan pihak manajemen harus 

mengambil keputusan jangka panjang mengenai aset tetap demi kelancaran 

kegiatan perusahaan.  

Aktiva tetap adalah barang fisik yang dimiliki oleh perusahaan 

untuk memproduksi barang atau jasa, memiliki umur yang terbatas, pada 

akhir masa manfaatnya harus dibuang atau diganti, nilainya berasal dari 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh hak-haknya yang sah atas 

pemanfaatan aset tersebut, seluruhnya bersifat non-moneter, dan umumnya 

jasa atau manfaat yang diterima dari aset tetap yang meliputi periode yang 

lebih panjang dari satu tahun Hery (2014:104). Dengan dilakukannya 

pengambilan keputusan maka akan memberikan dampak perluasan usaha 

serta kinerja yang baik dan efesien pada PT. Karya Satria Putra. 

Ketidakpastian serta resiko dimasa yang akan datang selalu 

dihadapkan pada pengambilan keputusan investasi aktiva tetap, karena pada 

umumnya investasi itu sendiri juga memerlukan dana yang sangat besar dan 

berkaitan dengan dana tersebut dalam jangka waktu yang relatif panjang dan 

mengandung berbagai resiko. Oleh karena itu, pengambilan suatu keputusan 
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selalu berusaha mengumpulkan informasi gunanya untuk mengurangi 

berbagai hal ketidakpastian yang akan dihadapinya dimasa yang akan datang.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, sebelum 

perusahaan mengambil keputusan dalam investasi aktiva tetap untuk masa 

yang akan datang, pihak manajemen harus memikirkan alternatif mana yang 

akan dipilih untuk perusahaan, hal ini tentunya membutuhkan pemikiran dan 

perencanaan yang matang. Pihak manajemen harus bisa melihat serta 

memahami alternatif mana yang lebih menguntungkan serta dalam biaya yang 

pengeluarannya lebih efisien. 

Dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam lagi mengenai keputusan Investasi Aktiva Tetap bedasarkan 

informasi akuntansi manajemen khususnya informasi akuntansi differensial, 

dan PT. Karya Satria Putra sebagai objek penelitian. Maka dari itu penelitan 

ini disusun dengan judul “Peranan Akuntansi Diferensial dalam Proses 

Pengambilan Keputusan Jangka Panjang Mengenai Investasi Aktiva 

Tetap pada Perusahaan PT. Karya Satria Putra”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas, dapat diperoleh rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana PT. Karya Satria Putra menerapkan 

akuntansi diferensial dalam proses pengambilan keputusan jangka panjang 

untuk investasi aktiva tetap?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara nyata tentang peranan akuntansi manajemen 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jangka panjang mengenai 

investasi aktiva tetap, untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan 

informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan investasi aset 

tetap pada PT. Karya Satria Putra. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan hasil dari 

penelitian dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini tentunya dapat memperluas pengetahuan dan 

wawasan bagi penulis tentang peranan informasi akuntansi manajemen 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi aktiva tetap pada 

perusahaan PT. Karya Satria Putra. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi aktiva tetap di masa yang akan datang, dan menjadi bahan 

masukan bagi perusahaan yaitu berupa saran-saran sehingga perusahaan 

dapat mengetahui bagaimana cata pengambilan keputusan pada 

perusahaan PT. Karya Satria Putra. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan 

dan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai 

informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan investasi 

aktiva tetap pada perusahaan PT. Karya Satria Putra. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I    PENDAHULUAN 

  Bab ini adalah sebagai pengantar yang memaparkan masalah-

masalah yang akan di teliti dan alasan ketertarikan peneliti untuk 

melakukan penelitian atas masalah tersebut. Bab ini berisi latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

  Pada bab ini berisi beberapa landasan teori yang memperkuat 

argumen, penelitian terdahulu, dan kerangka pemecahan masalah 

yang ada dalam penelitian ini. 

BAB III   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

   Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum perusahaan yang 

terdiri dari sejarah singkat mengenai perusahaan, struktur 

organisasi, tugas dan tanggung jawab. 
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BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

   Pada bab ini berisi tentang analisis decision model, biaya relevan 

mengenai aset tetap pada mobil truck crane, perhitungan biaya 

relevan pada aset tetap mobil pick up toyota. 

BAB V   PENUTUP  

   Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran-saran dari hasil penelitian yang bersifat membangun dan 

bermanfaat bagi perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Informasi Akuntansi Manajemen 

 “Akuntansi manajemen (manajemen accounting) merupakan 

bidang akuntansi yang berhubungan dengan pelaporan keuangan untuk 

pengguna internal yang merupakan pihak yang mempunyai banyak 

kepentingan dengan sistem akuntansi dan informasi akuntansi yang 

dihasilkan dan juga adalah pihak yang diberi tanggung jawab yaitu 

melaksanakan kegiatan perusahaan” Ahmad dan Abdullah (2013:6) 

Menurut Azhar Susanto (2013:38) informasi adalah hasil dari 

pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa 

menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau 

arti serta tidak bermanfaat bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi 

orang tersebut. Pengambilan keputusan selalu menyangkut masa yang akan 

datang yang mengandung ketidakpastian, dan juga selalu menyangkut 

pemilihan suatu alternatif tindakan diantara sekian banyak alternatif yang 

tersedia. Oleh karena itu, pengambilan keputusan berusaha untuk 

mengumpulkan informasi agar mengurangi ketidakpastian yang dihadapinya 

dalam memilih alternatif tindakan tersebut. 

Defenisi akuntansi manajemen yang dikemukakan oleh Henry 

Simamora (2013:12) adalah proses pengindentifikasi, pengukuran, 

penghimpunan, penganalisa, penyusunan, penafsiran dan pengkomunikasian 

informasi keuangan yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, 
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mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan usaha didalam sebuah organisasi 

serta untuk memastikan pengguna dan akuntabilitas sumber daya yang tepat. 

Rudianto (2013:9&10) Akuntansi manajemen merupakan sistem 

alat, yakni jenis yang informasi dihasilkannya ditujukan kepada pihak-pihak 

internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer 

pemasaran dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal organisasi. 

Adapun menurut Bayu (2014:78) Menyatakan bahwa informasi 

akuntnasi manajemen dapat dihubungkan dengan obyek informasi (produk, 

departemen, aktivitas) alternatif yang akan dipilih dan wewenang dari 

seorang manajer. 

Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2015:4) Informasi 

(Information) adalah data yang dikelola dan diproses untuk memberikan arti 

dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. 

Hubungan data dengan informasi sangatlah erat. Data diibaratkan 

sebagai bahan baku yang telah mengalami proses transformasi sehingga 

keluarnya menjadi arang jadi. Hubungan data dengan informasi dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

       INPUT              OUTPUT 

 

 

Untuk menghasilkan informasi akuntansi manajemen tentunya 

dibutuhkan sistem akuntansi manajemen, seperti yang diutarakan Hansen & 

Mowen dalam Dewi dan Vijaya (2018:3) Informasi akuntansi manajemen 

adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran (output) dengan 

Data Informasi Proses 
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menggunakan masukan (input) dan berbagai proses yang diperlukan untuk 

memenuhi tujuan tertentu manajemen. 

Informasi manajemen yaitu data dan keuangan tentang aktivitas-

aktivitas, proses-proses, unit-unit operasi, produk-produk, jasa-jasa dan 

pelanggan dari seluruh organisasi. Dimana organisasi ini akan ditujukan 

kepada pemakai-pemakai internal perusahaan yakni manajemen, tentunya 

untuk tujuan internal. Informasi manajemen dibutuhkan oleh manajemen 

berbagai jenjang organisasi untuk menyusun rencana aktifitas perusahaan 

dimasa yang akan datang. Kegiatan perencanaan meliputi pengambilan 

keputusan, pemilihan alternatif tindakan dari berbagai alternatif yang 

mungkin dilaksanakan dimasa yang akan datang. Informasi akuntansi 

manajemen tentunya sangat bermanfaat bagi manajemen terutama pada tahap 

analisis konsekuensi setiap alternatif tindakan yang mungkin dalam proses 

pengambilan keputusan tersebut. 

Akuntansi manajemen menyediakan kerangka acuan untuk 

mengevaluasi informasi dari segi tujuan-tujuan organisasi dan memberikan 

informasi kepada manajer dan pihak-pihak lainnya dalam organisasi. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Informasi Akuntansi Manajemen 

adalah suatu fakta, data, pengamatan, persepsi, untuk merencanakan, 

mengindentifikasi pengendalian, analisis, pencatatan, interpretasi dan 

pelaporan kejadian-kejadian ekonomi suatu badan usaha yang dimaksudkan 

agar manajemen dapat menjalankan fungsi perencanaan, pengendalian dan 

pengambilan keputusan ditunjukkan kepada pihak-pihak internal organisasi, 
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seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran dan 

sebagainya guna untuk pengambilan keputusan internal organisasi. 

2.2 Jenis-jenis Informasi Akuntansi Manajemen 

Menurut Henry Simamora (2012:9) Mengatakan informasi 

akuntansi manajemen memiliki jenis-jenis diantaranya sebagai berikut: 

1. Informasi akuntansi penuh (Full Cost Accounting Information). 

Informasi akuntansi penuh berisi tentang informasi masa lalu yang 

bermanfaat untuk pelaporan informasi keuangan kepada 

manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, analisis kemampuan 

menghasilkan laba dan penentuan harga jual. Informasi akuntansi 

penuh yang berisi informasi masa yang akan datang bermanfaat 

untuk penyusunan program, penentuan harga jual normal, 

penentuan harga transfer dan penentuan harga jual yang diatur oleh 

pemerintah. 

2. Informasi akuntansi pertanggung jawaban (Responsibility 

Accounting Information). Pertanggung jawaban menjadi sangat 

penting dalam pengendalian manajemen karena informasi akan 

menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan menajer 

yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 

pelaksanaannya. Maka dari itu, pertanggung jawaban menjadi dasar 

untuk menganalisis kinerja manajer dan sekaligus untuk 

memotivasi para manajer dalam melaksanakan rencana yang 

dituangkan dalam anggaran mereka masing-masing. 
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3. Informasi akuntansi diferensial (Diferential Accounting Informasi). 

Merupakan taksiran perbedaan aset, pendapatan dan biaya dalam 

alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial yang 

hanya bersangkutan dengan biaya disebut biaya diferensial 

(diferential costs), yang hanya bersangkutan dengan pendapatan 

disebut dengan pendapatan diferensial (diferential revenue) dan 

yang bersangkutan dengan aset disebut aset diferensial (diferential 

asets). 

2.3 Manfaat Informasi Akuntansi Manajemen 

Setiap jenis atau tipe informasi akuntansi manajemen jika 

dihubungkan dengan tujuan dan pada masa yang akan datang dan pada masa 

sekarang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Tabel II.1 

Tipe Informasi Akuntansi Manajemen dan Manfaatnya 

Tipe Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

(Aset, 

Pendapatan, 

dan Biaya) 

Manfaat 

Informasi Masa Lalu 
Informasi Masa yang 

Akan Datang 

Informasi 

akuntansi penuh 
(full accounting 

information) 

1. Pelaporan informasi 
keuangan 

2. Analisis 
kemampuan 

menghasilkan laba 
3. Jawaban atas 

pernyataan : 

“berapa biaya yang 

telah dikeluarkan 

untuk sesuatu?” 
4. Penentuan harga 

jual dalam cost type 

contract 

1. Penyusunan program 
2. Penentuan harga jual 

normal 
3. Penentuan harga transfer 
4. Penentuan harga jual 

dalam perusahaan yang 

diatur dengan peraturan 

pemerintah 
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Tabel II.1 

Tipe Informasi Akuntansi Manajemen dan Manfaatnya 

Informasi 

akuntansi 

diferensial 

(diferential 

accounting 

information) 

 

 

Tidak Ada 

Pengambilan keputusan 

pmilihan alternatif, baik 

jangka pendek mapun 

jangka panjang 

Informasi 

akuntansi 

pertanggung 

jawaban 

(responsibility 

accounting 

information) 

1. Penilaian kinerja 
manajer 

2. Pemotivasian 
manajer 

Penyusunan anggaran 

Sumber : Samryn, L. (2013:368) 

2.4 Fungsi Informasi Akuntansi Manajemen 

Menurut Atkinson dalam rudianto (2013:57) terdapat empat fungsi 

informasi akuntansi manajemen dalam membantu para manajer menjalankan 

fungsi-fungsi operasionalnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel II.2 

Fuctions of Management Accounting Information 

No. Fuctions Descriptions 

1. Operational 

Control 

Provide feedback information about the effeciency 

and qualiy of task performed. 

2. Product and 

Costumer 

Costing 

Measure the costs of resources used to produce a 

product or service, market, and deliver the 

product or service to cutomers. 

3. Management 

Control 

Provide information about the performance of 

managers and operating units. 

4. Strategic Unit Provide information about the enterprise’s 

financial and long run competitive performance, 

market conditions, costumer preferences, and 

technological innovations. 

Sumber : Atkinson dalam rudianto (2013:57) 
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Mowen & Hansen dalam Henry Simamora (2013:11) mengatakan 

bahwa sistem informasi akuntansi manajemen memiliki tujuan untuk 

menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan biaya jasa, produk 

dan tujuan lain yang diinginkan manajemen untuk menyediakan informasi 

yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian dan untuk 

menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Hal ini 

tentunya berdasarkan dari fungsi akuntansi manajemen. 

Sedangkan menurut Baldric Siregar (2014:5-6) sistem informasi 

akuntansi manajemen (management accounting information system) adalah 

informasi yang mentransformasikan input dengan menggunakan proses untuk 

menghasilkan output yang dibutuhkan untuk mendukung pengambilan 

keputusan. 

2.5 Modal Sistem Operasional Informasi Akuntansi Manajemen 

Sebelumnya pengertian informasi akuntansi manajemen telah 

dijelaskan, yakni informasi akuntansi manajemen merupakan sistem 

informasi yang menghasilkan suatu output dengan menggunakan input dan 

berbagai proses yang diperlukan dalam memenuhi tujuan manajemen, output 

yang dihasilkan merupakan hasil proses dari masukan-masukan.  

Menurut Mowen & Hansen dalam Al-Bahra (2013:10) 

Mengemukakan pengertian dari proses adalah inti dari suatu sistem informasi 

akuntansi manajemen dan dipergunakan untuk mengubah masukan menjadi 

keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Proses ini dapat dideskripsikan 

melalui berbagai kegiatan seperti: pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, 
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analisis, pelaporan dan pengolahan informasi. Keluaran mencakup laporan 

khusus, harga pokok produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja dan 

komunikasi personal. 

2.6 Karakteristik Sistem, Klasifikasi Sistem, dan Sistem Informasi 

Akuntansi Manajemen 

1. Karakteristik Sistem 

Menurut Al-Bahra (2013:3) mengenai karakteristik system yang 

menyatakan suatu sistem mempunyai karakteristik  atau sifat-sifat 

tertentu, yaitu mempunyai komponen-komponen, batas sistem, 

lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, 

dan sasaran atau tujuan. 

Al-Bahra (2013:4) menjelaskan masing-masing dari karakteristik 

sistem yaitu sebagai berikut: 

a. Komponen Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling 

berinteraksi, yang artinya saling bekerjasama membentuk suatu 

kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu 

subsistem. 

b. Sasaran Sistem 

Suatu sistem mempunyai tujuan atau sasaran, jika sistem tidak 

mempunyai sasaran maka sistem tidak aka ada. Suatu sistem 

dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. 
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c. Batasan Sistem 

Batas sistem adalah daerah yang membatasi antara suatu sistem 

dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 

Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai 

suatu kesatuan dan menunjukkan ruang lingkup dari sistem 

tersebut. 

d. Pengolahan Sistem  

Suatu sistem dapat mempunyai suatu bagian pengolah atau 

sistem itu sendiri sebagai yang menjadi pengolahnya. Pengolah 

yang akan merubah masukkan menjadi pengeluaran. 

e. Lingkungan Luar Sistem 

Lingkungan luar dari suatu sistem merupakan apapun diluar 

batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan juga 

merugikan. 

2. Klasifikasi Sistem 

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu 

komponedengan komponen yang lainnya serta sistem memiliki 

sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi yang terdapat 

dalam sostem tersebut. Oleh karena itu, sistem diklasifikasikan 

berdasarkan kriteria tertentu yaitu: 
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Tabel II.3 

 Pengklasifikasian Sistem 

Kriteria Klasifikasi 

Lingkungan Sistem terbuka Sistem tertutup 

Aasal 

pembuatannya 

Buatan manusia Buatan Allah/alam 

Keberadaannya Sistem berjalan Sistem konsep 

Kesulitan Sulit/Komplek Sederhana 

Output/kinerjan

ya 

Dapat dipastikan Tidak dapat dipastikan 

Waktu 

Keberadaannya 

Sementara Selamanya 

Wujudnya Abstrak Ada secara pihak 

Tingkatannya Sub sistem/Sistem Super system 

Fleksibilitas Bisa beradaptasi Tidak dapat beradaptasi 

Sumber : Azhar Susanto, Sistem Informasi Akuntansi (2013:30) 

Azhar Susanto (2013:30) menjelaskan secara detail mengenai tabel 

pengklasifikasian sistem, antara lain sebagai berikut: 

a. Sistem Terbuka dan Tertutup 

Sistem dikatakan terbuka apabila aktivitas di dalam sistem 

tersebut dipengaruhi oleh lingkungannya. Sedangkan suatu 

sistem dikatakan tertutup apabila aktivitas didalam sistem 

tersebut tidak dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi 

dilingkungannya. 

b. Sistem Buatan Manusia dan Tuhan (Allah) 

Suatu sistem bila diklasifikasikan berdasarkan pembuat sistem 

bisa dikategorikan pembuatan Tuhan (sistem alamiah) dan bisa 

juga dikategorikan pembuatan manusia. 
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c. Sistem Berjalan dan Konseptual 

Suatu sistem yang belum diterapkan disebut sebagai sistem 

konseptual. Bila kita merancang suatu sistem dan sistem tersebut 

belum diterapkan maka sistem tersebut hanyalah merupakan 

angan-angan atau masih berbentuk harapan yang mungkin 

secara akal sehat (konsep) penyusunnya sistem sudah benar, 

dibuat berdasarkan kebutuhan dan situasi kondisi yang ada. 

Sistem berjalan adalah sistem yang digunakan saat ini dan 

sistem yang benar adalah sistem yang tepat guna dan dapat 

digunakan oleh pemakai sistem untuk meningkatkan 

pengendalian, efeisiensi dan kecepatan. 

d. Sistem Sederhana dan Komplek 

Dilihat dari tingkat kesulitannya, sebuah sistem dapat menjadi 

sistem yang sederhana maupun sistem yang komplek. Sistem 

sederhana adalah sistem yang memiliki sedikit tingkatan dan 

subsistem. Sedangkan sistem komplek adalah sistem yang 

memiliki banyak tingkatan dan subsistem. 

e. Kinerjanya Dapat dan Tidak Dipastikan 

Suatu sistem dapat pula diklasifikasikan berdasarkan kepada 

kinerja yang dihasilkannya. Sebuah sistem yang dapat 

dipastikan artinya dapat ditentukan pada saat sistem akan dan 

sedang dibuat. Dilain pihak, sebuah sistem mungkin tidak dapat 
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dipastikan yang artinya tidak dapat ditentukan dari awal 

tergantung kepada situasi yang dihadapi. 

f. Sementara dan Selamanya 

Suatu sistem mungkin digunakan untuk selamanya atau untuk 

periode waktu tertentu saja. Oleh karena itu, sistem hanya 

digunakan untuk periode waktu tertentu. Sebaliknya jika 

selamanya yang artinya sistem digunakan selamalamanya untuk 

waktu yang tidak ditentukan. 

g. Ada Secara Fisik dan Abstrak/Non Fisik 

Akhirnya sistem dapat dilihat dari wujudnya. Kendaraan 

bermotor bukan hanya merupakan sistem buatan manusia akan 

tetapi juga merupakan sistem yang ada secara fisik. Ada secara 

fisik artinya disini dapat diraba. Perusahaan dan perguruan 

tinggi bukanlah organisasi yang dapat disentuh secara fisik. Kita 

dapat menyentuh foto, menunjuk apa yang ada difoto seperti 

mesin atau buku-buku, akan tetapi wujudnya adalah abstrak/non 

fisik. Abstrak artinya disini tidak dapat diraba. 

h. Sistem, Subsistem dan Supersistem 

Berdasarkan tingkatannya/hierarki sebuah sistem bisa 

merupakan komponen dari sistem yang lebih besar. Sistem yang 

lebih kecil yang ada dalam sebuh sistem disebut sebagai 

subsistem. Sedangkan sistem yang sangat besar dan komplek 

adalah supersistem. 
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i. Bisa Beradaptasi dan Tidak Bisa Beradaptasi 

Berdasarkan pada fleksibilitasnya kita dapat membedakan 

karakteristik suatu sistem tersebut dapat beradaptasi terhadap 

perubahan yang terjadi dilingkungannya atau tidak. Suatu sistem 

bisa beradaptasi artinya bisa menyesuaikan diri tehadap 18 

perubahan lingkungan, sebaliknya jika suatu sistem tidak bisa 

menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan disebut tidak 

bisa beradaptasi. 

3. Sistem Informasi 

Azhar Susanto (2013:52) mendefinisikan sistem informasi yaitu  

kumpulan sub-sub sistem baik fisik maupun non fisik yang saling 

berhubungan satu sama dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang 

berguna. 

Terdapat manfaat dari sistem informasi itu sendiri dimana 

organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengolah transaksi-

transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu 

produk atau pelayan mereka. Contohnya pada Bank menggunakan sistem 

informasi untuk mengolah cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan 

rekening Koran dan transaksi yang terjadi. Perusahaan menggunakan sistem 

informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar 

konsisten dengan jenis barang yang tersedia. 
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Mowen & Hansen dalam Azhar Susanto (2013:78) menyatakan 

secara konvensional rancangan sistem informasi akuntansi manajemen 

terbatas pada informasi keuangan internal yang berorientasi historis. Namun, 

meningkatnya peran sistem informasi akuntansi manajemen untuk membantu 

manajer dalam pengarahan dan pemecahan masalah telah mengakibatkan 

perubahan sistem informasi akuntansi manajemen untuk memasukkan data 

eksternal dan non keuangan kepada informasi yang berorientasi pada masa 

yang akan datang. 

Menurut Agitha Ayu (2016:vol.4 No.1) dalam jurnalnya 

mengakatakan peran utama dari informasi akuntansi manajemen adalah 

menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. 

Informasi akuntansi manajemen sebagai salah satu produk sistem informasi 

akuntasi manajemen berberan dalam membantu memprediksi konsekuensi 

yang mungkin terjadi atas berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan 

pada berbagai aktivitas seperti perencanaan, pengendalian dan pengambilan 

keputusan. Penggunaan sistem informasi akuntansi manajemen dapat 

membantu manajer dan organisasi untuk mengadopsi dan 

mengimplementasikan rencana-rencana mereka dalam merespon untuk 

lingkungan persaingan. 

2.7 Informasi Akuntansi Manajemen dalam proses Pengembalian 

Keputusan Investasi 

Penyusunan program merupakan proses perencanaan jangka 

panjang yang didalamnya manajemen merencanakan alokasi sumber daya 
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(resources) kepada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa yang 

akan datang untuk pelaksanaan strategi dalam pencapaian tujuan perusahaan. 

Diantara berbagai informasi yang dipertimbangkan dalam pengambilan 

keputusan investasi, informasi akuntansi manajemen, yang berupa aset 

diferensial pendapatan diferensial dan biaya diferensial merupakan informasi 

penting untuk menilai kelayakan ekonomis suatu investasi. 

Informasi aset diferensial memberikan ukuran berapa jumlah dana 

tambahan yang akan ditanamkan pada penggantian aset tetap tertentu, 

sedangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial memberikan ukuran 

ke naikan produktivitas yang diperoleh dengan adanya penggantian aset tetap 

yang direncanakan tersebut. Oleh karena itu, meskipun untuk perhitungan 

laba perusahaan, biaya diperhitungkan berdasarkan asas waktu (accural 

basis). Namun dalam perhitungan kriteria pemilihan investasi yang 

memperhitungkan nilai waktu uang, biaya diperhitungkan adalah biaya tunai. 

Sitem informasi akuntansi manajemen yang bermanfaat untuk 

pengambilan keputusan memiliki 3 karakteristik penting, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Teliti 

Yaitu karakteristik yang paling penting karena informasi yang tepat 

waktu seringkali mengabaikan ketelitian suatu informasi sehingga 

tidak banyak manfaat yang diperoleh untuk pengambilan 

keputusan. 
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2. Tepat waktu 

Informasi diferensial tersebut harus dapat disajikan tepat waktu. 

Jika suatu informasi terlambat disajikan dapat berakibat menjadi 

usang sehingga tidak dapat digunakan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Diferensial  

Informasi manajemen harus dapat digunakan untuk 

mempertimbangkan masalah-masalah khusus atau keputusan-

keputusan yang dihadapi manajemen. Untuk memperoleh informasi 

yang diferensial diperlukan biaya sehingga informasi diferensial 

erat kaitannya dengan konsep biaya, manfaat berarti bahwa 

informasi harus lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk 

memperoleh suatu informasi. 

2.8 Pengambilan Keputusan Investasi Aktiva Tetap 

PSAK 16 (2011:16.2) menjelaskan aset tetap adalah aset berwujud 

yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan 

jasa untuk direntalkan kepada pihak lain dengan tujuan sebagai administratif 

dan diharapkan dapat digunakan selama lebih dari satu periode. 

PSAK 16 (2011:16.13) menjelaskan suatu kelompok aset tetap 

adalah pengelompokkan aset yang memiliki sifat dan kegunaan yang serupa 

dalam operasi normal entitas. Berikut adalah contoh dari kelompok aset yang 

terpisah: 
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1. Tanah 

2. Tanah dan bangunan 

3. Mesin 

4. Kapal 

5. Pesawat udara 

6. Kendaraan bermotor 

7. Perabotan dan peralatan kantor 

PSAK 16 (2011:16.18) menyatakan tanah dan bangunan 

merupakan aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat terpisah meskipun 

keduanya diperoleh sekaligus. Pada umumnya tanah memiliki umur manfaat 

tidak terbatas sehingga tidak disusutkan, kecuali entitas meyakini umur 

manfaat tanah terbatas misalnya tanah yang ditambang dan tanah digunakan 

untuk tempat pembuangan akhir. Bangunan memiliki umur manfaat terbatas 

sehingga merupakan aset yang disusutkan. Peningkatan nilai tanah dengan 

bangunan diatasnya tidak mempengaruhi penentuan jumlah yang dapat 

disusutkan dari bangunan tersebut. 

2.8.1 Pengertian Pengambilan Keputusan 

Menurut Freud C. Lunenburg (2013:3) pengambilan keputusan 

(decision making) adalah sebuah proses dalam pembuatan suatu pilihan dari 

beberapa alternatif untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. 

Rudianto (2013:25) menyatakan bahwa pengambilan keputusan 

dalam kondisi yang tidak pasti (Decision Making Under Certainty) adalah 

pengambilan keputusan dimana terjadi hal-hal berikut: 
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1. Tidak diketahui jumlah dan kemungkinan munculnya kondisi 

tersebut. 

2. Pengambilan keputusan tidak dapat menentukan probabilitas 

terjadinya berbagai berbagai kondisi atau hasil yang keluar. 

3. Yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi 

tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil 

tersebut. 

4. Pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau 

informasi lengkap mengenai peluang terjadinya bermacam-macam 

keadaan tersebut. 

5. Hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. 

Tingkat ketidakpastian keputusan semacam ini dapat dikurangi 

dengan beberapa cara antara mencari informasi yang lebih banyak, 

melalui riset atau penelitian dan menggunakan probabilitas 

subjektif. 

Paul John Steinbart (2014:3) menyatakan pengambilan keputusan 

pada remaja memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan orang 

dewasa. Remaja sangat sensitive terhadap penghargaan/hadiah, remaja lebih 

focus pada konsekuensi yang langsung pada suatu keputusan daripada berfikir 

tentang jangka panjang pada suatu keputusan, orientasi yang lemah dalam 

memprediksi masa depan, dalam mengambil resiko remaja lebih mudah 

terpengaruhi, remaja kurang mampu untuk mengatur perilakunya dan 
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pengambilan keputusan pada remaja lebih terganggu oleh rangsangan emosi 

social dibandingkan dengan orang dewasa. 

Pengambilan keputusan juga dianggap sebagai suatu hasil keluaran 

dari proses mental dan kognitif yang membawa kepada pemilihan suatu 

tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Pilihan final adalah salah 

satu hasil dari proses pengambilan keputusan. 

Berdasarkan definisi pengambilan keputusan diatas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan cara yang sengaja, 

tidak secara kebetulan dan tidak boleh pula secara sembarangan. 

Jika ingin memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan 

suatu masalah dengan teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua 

pihak maka cara yang digunakan tentunya adalah pengambilan keputusan itu 

sendiri. Masalahnya harus diketahui dan dirumuskan dengan jelas, sedangkan 

pemecahannya harus didasarkan pemilihan alternatif terbaik dari alternatif 

yang sudah ada. 

2.8.2 Dasar-dasar Pengambilan Keputusan 

Seperti yang diutarakan Brinckloe dan George R. Terry dalam 

Syamsi (2013:101) menjelaskan dasar-dasar dari pengambilan keputusan, 

antara lain: 

1. Instuisi  

Keputusan ini lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, 

pengaruh luar dan faktor kejiwaan lain. Keputusan ini 

membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang 
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dampaknya terbatas, pada umumnya pengambilan keputusan 

Instuisi ini akan memberikan kepuasan. 

2. Pengalaman 

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat 

bagi pengetahuan praktis, orang yang memiliki pengalaman 

tentunya akan lebih matang dalam membuat keputusan. Namun, 

peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi 

saat ini 

3. Fakta 

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan 

keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat 

kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, 

sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat 

itu dengan rela dan lapang dada. 

4. Wewenang 

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan 

oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi 

kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. 

Pengambilan keputusan wewenang ini memiliki kelebihan dan 

kekurangan. 

5. Rasional 

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan 

yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten 
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untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, 

sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan 

apa yang di inginkan. 

2.8.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan 

Menurut Brinckloe dan George R. Terry dalam Syamsi (2013:112) 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan antara lain: 

1. Setiap keputusan merupakan tindakan permulaan dari  serangkaian 

kegiatan mata rantai berikutnya. 

2. Setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui 

keputusan itu benar. 

3. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik. 

4. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang 

cukup lama. 

5. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan 

ini harus diubah menjadi tindakan fisik. 

6. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah 

alternatif-alternatif tandingan. 

7. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai 

tujuan setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan 

pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan. 
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8. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 

emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam 

pengambilan keputusan. 

Sedangkan menurut Kotler dalam Samyrin (2013:67) faktor-faktor 

yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah : 

1. Faktor Psikologis, yaitu meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, 

keyakinan dan pendirian. 

2. Faktor Pribadi, yaitu termasuk usia dan tahap siklus hidup, 

pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep 

diri. 

3. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan 

status. 

4. Faktor budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas 

sosial. 

2.8.4 Proses Pengambilan Keputusan 

Menurut Kotler dalam Samyrin (2013:68) menjelaskan proses 

pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut: 

1. Identifikasi masalah 

Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah 

yang ada di dalam suatu keadaan. 
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2. Pengumpulan dan penganalisa data 

Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan data serta 

menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah 

yang ada. 

3. Pembuat alternatif-alternatif kebijakan 

Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun secara baik, 

maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. 

4. Pemilihan salah satu alternatif terbaik 

Hal ini dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu 

dengan dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau 

rekomendasi. 

5. Pelaksanaan Keputusan 

Dalam pelaksanaan keputusan berarti seorang pengambil keputusan 

harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika 

menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai 

alternatif yang lain. 

6. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan 

Setelah keputusan dijalankan seharusnya pemimpin dapat 

mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat agar bisa 

memaksimalkan pelaksaan dari keputusan tersebut. 

Maka dari itu, proses pengambilan keputusan terstruktur atas 

identifikasi suatu masalah, pengumpulan dan penganalisis data, pembuatan 
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alternatif-alternatif kebijakan, pemilihan salah satu alternatif terbaik, 

pelaksanaan keputusan, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. 

2.8.5 Jenis-Jenis Pengambilan Keputusan 

1. Pengambilan Keputusan Tidak Terprogram 

Pengambilan keputusan yang tidak terprogram ini menunjukkan 

proses yang berhubungan dengan masalah-masalah yang tidak 

jelas. Jadi, pengambilan keputusan ini meliputi proses-proses 

pengambilan keputusan untuk menjawab masalah-masalah yang 

kurang dapat didefinisikan. Masalah-masalah yang dimaksud 

umumnya bersifat kompleks, hanya sedikit parameter-parameter 

yang diketahui namun kebanyakan yang diketahui bersifat 

probabilistik. Bakat dan keahlian dari pengambilan keputusan 

sangat dibutuhkan untuk menjawab masalah ini, ditambah dengan 

bantuan sistem informasi. Hal ini dimaksud untuk mendapatkan 

keputusan tidak terprogram dengan baik. Karena contoh dari 

masalah-masalah yang memerlukan keputusan yang tidak 

terprogram adalah perluasan fasilitas-fasilitas pabrik, 

pengembangan produk baru, pengolahan dan pengiklanan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan, manajemen kepegawaian serta 

perpaduan. Tentunya sangat banyak waktu yang dikorbankan oleh 

pegawai-pegawai tinggi pemerintahan, pemimpin-pemimpin 

perusahaan, administrator sekolah dan manajer organisasi lainnya 

dalam menjawab masalah dan mengatasi konflik. Ukuran 
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keberhasilan dari mereka juga daoat dihubungkan secara langsung. 

Misalkan : Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat 

penting didalam pengambilan keputusan tidak terprogram. 

2. Pengambilan Keputusan Terprogram 

Pengambilan keputusan ini mengandung suatu respon otomatik 

terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Masalah yang bersifat pengulangan dan rutin dapat 

diselesaikan dengan pengambilan keputusan jenis ini. Tantangan 

yang besar bagi seorang analisis yaitu mengetahui jenis-jenis 

keputusan ini dan memberikan atau menyediakan metode-metode 

untuk melaksanakan pengambilan keputusan yang terprogram 

dimana saja. Agar pengambilan keputusan harus didefenisikan dan 

dinyatakan secara jelas. Bila hal ini dapat dilaksanakan, pekerjaan 

selanjutnya hanyalah mengembangkan suatu algoritma untuk 

membuat keputusan rutin dan otomatik. Kebanyakan organisasi 

terdapat kesempatan-kesempatan untuk melaksanakan pengambilan 

keputusan terprogram karena banyak keputusan diambil sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan standar yang sifatnya itu sendiri 

adalah rutin. Akibat dari pelaksanaan pengambilan keputusan ini 

adalah membebaskan manajemen untuk tugas-tugas yang lebih 

penting. Misalnya dengan keputusan pemesanan barang, keputusan 

penagihan piutang, dan lain-lain. 
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2.8.6 Pengertian Investasi 

Pengertian Investasi menurut Kasmir dan Jakfar (2012:5) adalah 

penanaman modal dalam sautu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif 

panjang dalam berbagai bidang usaha. Penanaman modal yang ditanam dalam 

artian sempit berupa proyek tertentu baik yang bersifat fisik maupun non 

fisik, seperti proyek pendirian pabrik, jalan, jembatan, pembangunan gedung, 

proyek penelitian, dan pengembangan. Sedangkan menurut Azis Mintartim 

dan Nadir (2015:234) investasi adalah sejumlah dana/sumber daya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 

dimasa yang akan datang. 

2.8.7 Jenis-jenis Investasi 

Dewi dan Vijaya (2018:3) dalam bukunya Teori Portofolio dan 

Analisa Investasi bahwa pembagian alternatif investasi menjadi empat 

golongan besar, antara lain:  

1. Investasi Kekayaan Rill 

Pada golongan ini investasi tersebut ialah investasi yang berwujud 

nyata seperti tanah, bangunan dan gedung. 

2. Investasi Kekayaan Pribadi yang tampak 

Pada golongan ini investasi investasi yang dimaksud berupa emas, 

berlian dan barang antik. 

3. Investasi Keuangan 

Investasi yang berharga seperti deposito, saham dan obligasi. 
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4. Investasi Komoditas 

Investasi komoditas ini adalah investasi yang mencakup barang 

atau produksi. 

2.8.8 Keputusan Investasi 

Menurut Achmad dan Amanah (2014:4) keputusan investasi 

merupakan salah satu dari fungsi manajemen keuangan yang menyangkut 

pengalokasi dana baik dana yang bersumber dari dalam maupun luar 

perusahaan pada berbagai bentuk keputusan investasi dengan tujuan 

memperoleh keutungan yang lebih besar dari biaya dana dimasa yang akan 

datang.  

Keputusan investasi bisa digabungkan ke dalam investasi jangka 

pendek berupa investasi kedalam kas, surat-surat berharga jangka pendek, 

piutang, dan persediaan ataupun investasi jangka panjang dalam bentuk tanah, 

gedung, kendaraan, mesin, peralatan dan aktiva tetap lainnya. 

2.8.9 Proses Pengambilan Keputusan Investasi 

Tanpa melakukan perbedaan terhadap investor institusional, yang 

terdiri dari lembaga-lembaga keuangan di luar perusahaan seperti perusahaan 

investasi, bank maupun pasar modal maka dalam suatu proses pengambilan. 

Menurut Krismiaji (2013:208) menyatakan bahwa proses 

pembuatan keputusan melibatkan tahap-tahap berikut: 
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1. Mengidentifikasi dan mendefenisikan persoalan yang timbul. 

2. Mengidentifikasi berbagai alternatif kemungkinan penyelesaian 

persoalan, dan mengeliminasi alternatif yang tidak layak atau tidak 

feasibile. 

3. Mengidentifikasi manfaat dan pengorbanan untuk setiap alternatif 

yang feasible. Klarifikasikan manfaat dan biaya tersebut ke dalam 

kelompok manfaat relevan dan manfaat yang tidak relevan, dan 

eliminasi manfaat yang tidak relevan. 

4. Mengumpulkan data pendukung tentang seluruh biaya dan manfaat 

yang relevan, dan pastikan data tersebut terjadi pada periode atau 

rentang waktu yang sama. 

5. Jumlahkan seluruh biaya relevan dan manfaat relevan untuk setiap 

alternatif. 

6. Pilih alternatif terbaik, yaitu alternatif yang menghasilkan manfaat 

terbesar dan pengorbanan (biaya) terkecil (least cost most benefit). 

2.8.10 Langkah-Langkah Dalam Pengambilan Keputusan 

Dietrich (2013:2) mengungkapkan ada beberapa langkah dalam 

pengambilan keputusan yaitu: 

1. Pengakuan dan perumusan atau peluang. 

2. Pencarian tindakan alternatif dan pengkualifikasian konsekuensi 

setiap tindakan alternatif. 

3. Pemilihan alternatif optimum atau alternatif yang memuaskan. 

4. Implementasi dan penindaklanjutan. 
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2.8.11 Investasi Aset Tetap 

Investasi dalam aset tetap dapat diartikan sebagai proses yang 

mengacu pada sebuah penganggaran modal. Investasi melibatkan pengeluaran 

kas yang besar dan mengikat perusahaan pada tindakan tertentu pada priode 

yang relatif lama, jika keputusan mengenai penganggaran modal dilakukan 

dengan tidak teliti maka akan menimbulkan biaya yang mahal. 

Umumnya perusahaan lebih sering memakai metode NPV yang 

membandingkan nilai sekarang dari arus kas masuk dan arus kas keluar. 

Menurut Rudianto (2013:65) terdapat 4 bagian dalam 

penggolongan usulan investasi dalam aset tetap yaitu: 

1. Investasi penambahan produk baru 

2. Investasi penambahan kapasitas 

3. Investasi penggantian 

4. Investasi lain-lain. 

Sedangkan metode-metode untuk menyeleksi usulan investasi 

adalah: 

1. Payback Period 

Dian Wijayanto (2012:247) mendefinisikan payback periode 

adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali 

pengeluaran investasi (initial cash investment). Payback periode 

dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi (cost of 

investmen) dengan aliran kas bersih yang masuk per tahun (annual 

net cash flow). Dalam payback period method, faktor yang 
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menentukan penerimaan atau penolakan sesuatu usulan investasi 

adalah suatu jangka waktu  yang diperlukan untuk menutup 

kembali investasi. Payback period bukan merupakan pengukuran 

kemampuan menghasilkan laba suatu investasi, tetapi mengukur 

jangka waktu pengembalian suatu investasi. Rumusan payback 

period dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Rumus period pengembalian jika arus kas pertahun jumlahnya 

berbeda 

Payback Period = n + (a-b) /(c-b) x 1 tahun 

n  =  Tahun terakhir dimana jumlah arus kas masih belum bisa 

menutup investasi mula-mula. 

a  = Jumlah investasi mula-mula. 

b  =  Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke – n 

c =  Jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke n + 1 

 

b. Rumus period pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya 

sama 

Payback Peiod = (investasi awal) /(arus kas) x 1 

tahun 

2. Net Present Value 

Metode Net Present Value adalah selisih antara nilai sekarang arus 

kas masuk yang akan diterima diwaktu yang akan datang dengan 

arus kas keluar. Pengertian NPV (Net Present Value) menurut Dian 
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Wijayanto dalam buku Pengantar Manajemen (2012:246), Net 

Present Value (NPV) merupakan kombinasi antara present value 

penerimaan dan present value pengeluaran. 

Rumus dari Net Present Value ( NPV ) adalah sebagai berikut : 

NT = AK = 
 

(   ) 
 

Keterangan : 

NT =  Nilai tunai 

AK =  Aliran kas 

I =  Tarif pengembalian investasi 

n =  Jangka waktu 

3. Discount Cash Flows 

Pada dasarnya discount cash flows method sama dengan net present 

value, karena terdapatnya perbadaan dalam memperhitungkan nilai 

waktu uang dimasa yang akan datang. Perbedaannya adalah net 

present value method tarif pengembaliannya/rate of return sudah 

ditentukan lebih dahulu sebagai tarif pembelian, sedangkan 

discount cash flows justru tarif pengembalian ini dihitung sebagai 

dasar untuk menerima atau menolak suatu usulan investasi. 

Contoh : 

Suatu perusahaan mempunyai suatu rencana untuk membeli sebuah 

mesin baru untuk mengganti sebuah mesin yang dianggap tidak  

efisien lagi. Harga mesin baru beserta pemasangannya sebesar 

Rp.60.000,- dengan taksiran umur pengguna tiga tahun. Mesin 
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lama yang masih mempunyai umur tiga tahun lagi, kalau dijual 

dengan nilai buku Rp 15.000,- kalau mesin lama dijual dan diganti 

mesin baru, maka jumlah investasi menambah sebesar Rp 45.000,- 

yaitu harga beli mesin beserta biaya pemasangan (Rp.60.000,-) 

dengan hasil penjualan mesin lama (Rp.15.000,-). Penggantian 

mesin dengan penggantian mesin lama tersebut diharapkan dapat 

menghemat biaya-biaya tenaga kerja, material dan biaya-biaya 

reparasi (cash saving) setiap tahunnya sebesar Rp.27.500,- sebelum 

pajak. Pajak penghasilan ditetapkan 40%. 

Berdasarkan data tersebut kita dapat menyusun dua macam 

perhitungan yaitu dasar accounting atau accrual basis dan yang lain dasar 

cash flow, yaitu: 

Uraian Dasar 

Accounting 

Dasar 

Flow 

Cash 

Penghematan biaya untuk tenaga 

kerja, materal dan biaya reperasi 

 

 

Rp.27.500,- 

 

Rp.27.500,- 

Depresiasi mesin baru 

 

Rp.20.000,-   

Depresiasi mesin lama (Rp. 5.000)        

Tambahan depresiasi  

Rp.15.000,- 

 

Kenaikan taxable income   

(keungutungan yang dikenakan pajak) 

 

Rp.12.500,-  

Kenaikan pajak penghasilan 

 

Rp. 5.000,- Rp 5.000,- 



47 
 

 
 

Kenaikan keuntungan setelah pajak Rp. 7.500,-  

Kenaikan cash flows atau proceeds  Rp.22.500,- 

Sumber: Mulyadi, Akuntansi Manajemen, Edisi Ketiga, Cetakan 

Ketiga, Hal321 

Tambahan net cash in flows setiap tahunnya sebesar Rp.22.500,- 

adalah sama besarnya dengan keuntungan netto sesudah pajak (Rp.7.500,-) 

plus tambahan depresiasi (Rp.15.000,-). Tambahan cash flows selama tiga 

tahun yaitu selama umur penggunaan mesin baru adalah 3x Rp 22.500,- = 

Rp.67.500,-. Jika digambarkan maka pola cash flow dari proyek investasi 

penggantian tersebut adalah sebagai berikut: 

Uraian Tahun 

 0 1 2 3 

Investasi tambahan Rp. 45.000    

Aliran Kas Masuk  Rp. 22.500 Rp. 22.500 Rp. 22.500 

Sumber : Mulyadi, Akuntansi Manajemen, Edisi Ketiga, Cetakan 

Ketiga, Hal322 

Maka : 

Accounting rate of return = 
     (   )

      
 x 100% = 16,67%  

Accounting rate of return atas dasar investasi rata-rata  

diterima = 
     

(        )
 x 100% = 33,34% investasi 
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4. Average Rate of Return (ARR) 

Metode average rate of return adalah metode penilaian investasi 

yang mengukur seberapa besar tingkat keuntungan dari investasi. 

Rumus ARR (Average Rate of Return) atau Tingkat Pengembalian 

Akuntansi ini dihitung dengan membagi pendapatan dari Investasi 

dengan biaya Investasi. Pada umumnya, kedua angka ini adalah 

angka tahunan atau rata-rata angka tahunan. Namun kita dapat juga 

menggunakan angka mingguan atau bulanan tergantung pada 

kebutuhan kita. Hasil dari perhitungan ARR ini biasanya 

ditampilkan dalam bentuk persentase (%). 

Metode ini sering disebut accounting method, karena dalam 

perhitungannya digunakan angka laba akuntansi. 

Contoh : 

Suatu proyek investasi memerlukan mula-mula sebesar 

Rp.10.000.000,- umur ekonomis proyek 10 tahun tanpa nilai residu 

pada akhir tahun ke 10. Diperkirakan setiap tahun akan diperoleh 

kas masuk (cash inflow) rata-rata sebesar Rp. 4.000.000, sedangkan 

kas keluar (cash outflow) termasuk pajak, rata-rata sebesar Rp. 

2.500.000  maka tarifnya adalah: 

Tarif pengembalian investas 

=   
(                   ) (

          

  
)

          
 

= 5%  
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2.8.12 Pengertian Aset Tetap 

Ikatan Akuntan Indonesia melalui pernyataan standar akuntansi 

keuangan nomor PSAK (2011:No.16) mendefenisikan aset tetap sebagai aset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif dan perkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

2.8.13 Jenis-Jenis Aset Tetap 

Menurut Rudianto (2012:256) Jenis-jenis aset tetap yaitu sebagai 

berikut: 

1. Mesin, yaitu alat mekanis yang dikuasai perusahaan dalam 

kegiatannnya baik untuk dagang maupun jasa. 

2. Investaris, perlengkapan yang melengkapi isi kantor misalnya 

3. Kendaraan, merupakan sarana angkutan yang dimiliki 

perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya. 

4. Tanah, yaitu bidang tanah terhampar baik yang merupakan 

tempat bangunan maupun yang masih kosong. 

5. Bangunan, baik bangunan kantor, toko maupun bangunan 

untuk pabrik, adalah bangunan yang berdiri di atas lahan baik 

yang berdiri di atas tanah maupun di atas air. 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah berisi tentang data hasil penelitian yang 

pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang memiliki relevansi 
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dengan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai 

berikut: 

Tabel II.4 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Nama Sumber Judul Hasil 

1. Darmanto 

& 

Tangkuman 

(2016) 

Fakultas 

Ekonomi 

& Bisnis 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Peran 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

Mengenai 

Pengambilan 

Keputusan 

InvestasiAset 

Tetap. 

Hasil penelitian yang 

dilakukan PT. Anugerah 

Trikarya Lestari adalah 

menunjukkan manajemen 

perusahaan telah 

menggunakan informasi 

akuntasi diferensial 

dalam pengambilan 

keputusan investasi aset 

tetap yaitu dengan 

membeli kendaraan 

mobil dan bus di 

Mountain View Resort & 

SPA yang berdasarkan 

biaya yang lebih kecil. 

Perusahaan sebaiknya 

harus berhati-hati dalam 

mengkaji biaya relevan 

untuk pembuatan 

keputusan investasi yang 

bersifat jangka panjang 

serta perlu juga dilakukan 

evaluasi agar 

perencanaan 

mendapatkanhasil yang 

memuaskan. 

2. Hendro 

Tilaar, 

Herman 

Karamoy, 

Wiston 

Pontoh 

(2015) 

Fakultas 

Ekonomi 

& Bisnis 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Analisis 

biaya 

diferensial 

delam 

Pengambilan 

Keputusan 

Membeli atau 

Memproduksi 

Sendiri 

Bahan Baku 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

penggunaan informasi 

biaya diferensial 

membantu pengambil 

keputusan untuk 

memutuskan membeli 

dari luar daerah 
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Tabel II.4 

Tabel Penelitian Terdahulu 

3. Dewinta 

Rantung 

(2014) 

Fakultas 

Ekonomi 

& Bisnis 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Penerapan 

Biaya 

Diferensial 

dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Membeli atau 

Memproduksi 

Sendiri pada 

RM. Pangsit 

Tompaso. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan dengan 

menggunakan informasi 

diferensial telah 

diketahui bahwa 

alternatif membuat 

sendiri dapat menghemat 

biaya pembuatan mie. 

4. Duward 

A.K 

Panjaitan & 

Harijanto 

Sabijo 

(2015) 

Fakultas 

Ekonomi 

& Bisnis 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Peranan 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

dalam Proses 

Pengambilan 

Keputusan 

Jangka 

Panjang 

Mengenai 

Investasi 

Aset Tetap 

pada PT. 

Cakrabuana. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan PT. 

Cakrabuana 

menggunakan sistem 

informasi diferensial 

dalam pengambilan 

keputusan mengenai 

investasi membeli atau 

menyewa aset tetap. 

5. Gideon 

Santi 

(2013) 

Fakultas 

Ekonomi 

& Bisnis 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi 

pada PT. 

Bank Sulut 

Cabang 

Marina Plaza. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan perusahaan 

memilih alternatif 

gedung lebih 

menguntungkan apabila 

disewa. Hal ini dapat 

dilihat apabila 

perusahaan membeli 

gedung, maka perusahaan 

akan mengalami kerugian 

yang lebih besar dimana 

biaya pemeliharaan, 

asuransi dan biaya tak 

terduga lainnya akan 

menjadi tanggungan 

perusahaan yang nanti.  
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Tabel II.4 

Tabel Penelitian Terdahulu 

6. Aghita Ayu 

Prananda & 

Christian 

Datu 

(2016) 

Fakultas 

Ekonomi 

& Bisnis 

Jurusan 

Akuntansi 

Universitas 

Sam 

Ratulangi 

Manado. 

Peranan 

Sistem 

Informasi 

Akuntansi 

Manajemen 

dalam 

Pengambilan 

Keputusan 

Investasi 

Aset Tetap 

pada PT. 

Etmieco S. 

Hasil penelitiannya 

adalah perusahaan 

menggunakan akuntasi 

diferensial dalam 

pengambilan keputusan 

mengenai investasi Aset 

tetap dimana informasi 

akuntasi manajemen 

digunakan untuk memilih 

salah satu alternatif 

investasi Aset tetap yang 

ada. 

 

2.10 Kerangka Berpikir 

Seperti yang kita ketahui Informasi akuntasi manajemen adalah 

suatu fakta, data, yang diperoleh dari pengukuran, pengumpulan, analisis, 

pencatatan, interpretasi, pengamatan, persepsi dan pelaporan kejadian-

kejadian ekonomi suatu badan usaha. 

Hal diatas dimaksudkan agar manajemen dapat menjalankan fungsi 

perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan ditujukan kepada 

pihak-pihak internal organisasi, seperti manajer keuangan, manajer produksi, 

manajer pemasaran dan sebagainya guna pengambilan keputusan internal 

organisasi. 

Informasi akuntansi manajemen terbagi dalam 3 jenis yaitu 

informasi akuntnasi penuh, informasi akuntansi diferensial dan informasi 

akuntnasi pertanggung jawaban, dalam penelitian ini mengarah pada 

informasi akuntasi diferensial. Informasi akuntansi diferensial merupakan 
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taksiran perbedaan aset, pendapatan atau biaya dalam alternatif tindakan yang 

lain. Informasi akuntansi diferensial terbagi menjadi 3, yaitu: 

1. Biaya diferensial (diferential cost), merupakan informasi akuntansi 

diferensial yang hanya bersangkutan dengan biaya. 

2. Pendapatan diferensial (diferential revenue), merupakan informasi 

akuntan diferensial yang hanya bersangkutan dengan pendapatan. 

3. Aset diferensial (asets diferential), merupakan informasi akuntansi 

diferensial yang hanya bersangkutan dengan aset. 

Dalam penelitian ini termasuk kedalam aset diferensial (asets 

diferential) karena keputusan investasi yang akan diambil yang hanya 

bersangkutan dengan aset saja, khususnya aset tetap. 

Aset diferensial yang ada pada PT. Karya Satria Putra yaitu 

memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada, yaitu antara 

membeli excavator sendiri atau menyewa excavator dengan perusahaan alat 

berat, jadi perusahaan harus memilih alternatif yang terbaik dan 

menguntungkan dan dengan biaya yang seefisien mungkin, maka dari itu 

perusahaan harus membuat keputusan investasi yang tepat. 

Harold & Donnel (2013:15) menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak 

yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan rencana tidak 

dapat dikatakan rencana jika tidak ada suatu sumber yang dapat dipercaya, 

petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. 
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Keputusan yang akan diambil yaitu mengenai investasi aset tetap 

yang tepat untuk masa yang akan datang agar bisa memaksimalkan dana yang 

ada pada perusahaan PT. Karya Satria Putra diantaranya: 

1. Memilih antara membeli atau justru ingin menyewa Mobil Truck 

Crane dengan perusahaan alat berat.  

2. Sebagai bentuk upaya dalam perluasan usaha perusahaan, PT. 

Karya Satria Putra harus memilih menyewa atau membeli gedung. 

3. Membeli atau menyewa Mobil Pick Up Toyota yang pemakaiannya 

sudah tidak ekonomis lagi. 

Adapun gambar kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran pada Penelitian 
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2.11 Pandangan Islam Mengenai Akuntansi 

Akuntansi dalam Islam dapat kita lihat dari berbagai bukti sejarah 

maupun dari Al-Qur’an. Dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi: 

                               

                                 

                                   

                                    

                                   

                                   

                               

                                 

                                

           

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada 

hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 
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lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan”. 

Akuntansi adalah wujud dari informasi yang dipakai untuk 

memahami sebuah aktivitas bisnis. Dalam prespektif islam akuntansi sudah 

lama ada dan dijadikan sebagai sistem perdagangan dan berikut beberapa 

pengertian mengenai akuntansi menurut pandangan islam : 

Informasi akuntansi dijadikan oleh para pemegang saham atau 

investor muslim dan non-muslim dalam meningkatkan kesejahteraanya. Hal 

ini sejalan dengan firman Allah Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 15: 

                                 

    

 

Artinya:   “Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka 

berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. 

Dan hanya kepadaNyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” 

Akuntansi keuangan intinya membahas tentang ketersediaan 

informasi untuk membantu pengguna (steakholder) dalam pembuatan 

keputusan . sejalan dengan firman Allah SWT dalam AL-Quran Surat Al-

Baqarah ayat 168: 

                            

          

Artinya:   “ Hai Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa 

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 
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syaitan; karena sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata 

bagimu” 

Demikian juga dengan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna 

atas aktiva tetap. Informasi aktiva tetap dibutuhkan untuk pengambilan 

keputusan agar tidak salah. Oleh karena itu, kesalahan pengambilan 

keputusan dapat berdapak pada kondisi ekonomi terlebih masyarakat secara 

umum dalam bermuamalah.  
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2.12 Desain Penelitian 

Gambar II.2 

Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis (2022)  
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Selanjutnya, penulis akan melakukan analisis pada informasi 

akuntansi manajemen dan juga pengambilan keputusan. Setelah melakukan 

analisis dan juga pengamatan maka penulis menemukan beberapa metode 

berupa analisis decision mode, biaya relevan aset tetap mobil truck crane, 

biaya relevan aset tetap mobil pickup. 

Dari ketiga metode inilah yang akan menjadi solusi yang tepat bagi 

perusahaan PT. Karya Satria Putra dalam menentukan alternatif pengambilan 

keputusan mengenai aktiva tetap. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun  lokasi penelitian yang diambil oleh penulis adalah pada 

PT. Karya Satria Putra yang beralamat di jalan Banda Aceh No. 45, 

Tangkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan bersifat data deskriptif kualitatif yang 

bersumber dari data primer dan data sekunder. 

a) Data Primer 

Data yang menyangkut penelitian dari suatu perusahaan dan 

data tersebut belum diolah yaitu seperti data investasi aktiva 

tetap. 

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari pihak perusahaan dan data tersebut 

sudah diolah, seperti sejarah singkat perusahaan dan struktur 

organisasi. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan komunikasi secara 

langsung dengan pimpinan perusahaan dan bagian keuangan yang 
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dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan objek 

penelitian dalam hal ini yang mengenai investasi aktiva tetap. 

2. Teknik Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau dokumen 

yang dibuat oleh pihak perusahaan seperti sejarah singkat 

perusahaan, struktur organisasi, aktivitas perusahaan dan yang 

berhubungan dengan inventaris kendaraan perusahaan.  

3.1.4 Metode Analisa Data 

Dalam menganalisa data digunakan metode deskriptif kualitatif, 

yaitu suatu penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, 

menginterpretasikan dan menganalisis data dengan melakukan perbandingan 

antara teori-teori dengan data objektif yang terjadi sehingga memberikan 

gambaran lengkap tentang permasalahan penelitian dan penyelesaiannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan 

informasi akuntnasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan jangka 

panjang mengenai investasi aktiva tetap pada PT. Karya Satria Putra, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. PT. Karya Satria Putra merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa konstruksi yang memiliki nilai aset tetap yang cukup 

besar yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan 

sehari-hari. Berdasarkan analisis, dapat dilihat terdapat 3 alternatif 

dalam pengambilan keputusan mengenai aset tetap pada bangunan 

yaitu menyewa, membeli, dan membangun sendiri gedung. Total 

biaya dari penyewaan gedung kantor PT. Karya Satria Putra adalah 

sebesar Rp. 2.591.370.600,  pembelian gedung kantor sebesar Rp. 

4.274.766.000, dan pembangunan sendiri gedung kantor baru 

sebesar Rp. 1.420.266.000. Berdasarkan hasil analisis bahwa biaya-

biaya yang dikeluarkan perusahaan pada alternatif membangun 

sendiri gedung lebih kecil daripada alternatif menyewa dan 

alternatif membeli gedung. Terdapat beberapa selisih 

menguntungkan dari alternatif membangun sendiri gedung dengan 

menyewa gedung yakni sebesar Rp. 1.171.104.600, sedangkan 

selisih menguntungkan dari alternatif membangun sendiri gedung 
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dengan membeli gedung yakni sebesar Rp. 2.854.500.000. Dari 

hasil analisis, biaya-biaya relevan tersebut dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan bagi pihak perusahaan dalam pengambilan 

keputusan. Dengan ini, alternatif yang akan dipilih oleh perusahaan 

adalah alternatif membangun gedung sendiri. Karena biaya yang 

dikeluarkan alternatif membangun sendiri lebih rendah 

dibandingkan alternatif lainnya. Dan juga membangun gedung 

sendiri lebih efisien dalam biaya serta pihak perusahaan bisa 

menata bangunan sesuai dengan keinginan jika memilih alternatif 

membangun gedung sendiri. 

2. alternatif membeli pada mobil truck crane, biaya keseluruhan jika 

membeli mobil truck crane dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 

1.184.369.000. Sedangkan pada alternatif menyewa mobil truck 

crane dalam satu tahun  adalah sebesar Rp. 1.630.869.000. 

Terdapat perbedaan jumlah keuntungan biaya pada kedua laternatif 

tersebut sebesar Rp. 446.500.000. Jadi, dengan memilih alternatif 

membeli mobil truck crane perusahaan dapat lebih efisien dalam 

menghemat pengeluaran biaya dan juga selisih antara kedua 

alternatif tersebut sangat jauh berbeda yang artinya dengan memilih 

alternatif membeli perusahaan mendapatkan keuntungan sehingga 

nantinya keuangan perusahaan dapat digunakan untuk kepentingan 

perusahaan dimasa yang akan datang. biaya keseluruhan jika 

membeli mobil pickup Toyota dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 
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467.996.600. Sedangkan pada alternatif menyewa mobil pickup 

Toyota, biaya menyewa keseluruhan yang akan dikeluarkan 

perusahaan dalam satu tahun adalah sebesar Rp. 277.746.600. 

Terdapat perbedaan jumlah keuntungan pada kedua alternatif 

tersebut yaitu sebesar Rp. 190.000.000. Jadi, dengan memilih 

alternatif menyewa mobil pickup Toyota perusahaan dapat lebih 

efisien dalam menggunakan biaya yang penghematan ini juga 

bertujuan agar nantinya keuangan perusahaan dapat digunakan 

dalam kegiatan proyek. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan diatas, 

penulis akan mencoba mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat 

dipertimbangkan dan menjadi masukan bagi manajemen perusahaan terutama 

dalam pengambilan keputusan mengenai aktiva tetap agar dapat mengambil 

keputusan dengan baik, bijak, dan benar. Berikut saran yang dapat penulis 

berikan : 

1. Berdasarkan kesimpulan dari analisis tersebut, saran penelitian 

menekankan pada penerapan pengambilan keputusan manajerial 

(decision model) untuk hasil yang konsisten, sistematis, dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Tidak hanya dalam konteks pengadaan 

gedung kantor, tetapi manajemen menggunakan untuk pilihan 

keputusan taktis lainnya. 
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2. Perlu dilakukannya evaluasi keputusan yang berdasarkan informasi 

akuntansi manajemen terhadap pengambilan keputusan investasi aktiva 

tetap perusahaan agar dalam melakukan analisis selanjutnya hasil yang 

didapatkan lebih memuaskan. 

3. Perusahaan harus berhati-hati dalam mengkaji biaya relevan untuk 

pembuatan keputusan investasi yang bersifat jangka panjang terutama 

aktiva tetap. 
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PT. Karya Satria Putra adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi. 

Didirikan tahun 1989 dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) tahun 2004. 

PT. Karya Satria Putra telah berkiprah selama 26 Tahun dalam bisnis dan memiliki 

banyak pengalaman handal dan mitra kerja. 

 

PT. Karya Satria Putra dikelola oleh praktisi professional dengan visi dan misi jauh ke 

depan dan berkomitmen untuk terus menjadi yang terbaik dan terdepan dalam 

memberikan bobot produk yang berkualitas. Ruang lingkup pelayanan yang ditawarkan 

oleh PT. Karya Satria Putra didukung segenap tenaga professional di bidangnya. 

Meningkatkan keahlian personalia, perluasan jaringan, penambahan fasilitas dan 

peralatan merupakan upaya berkesinambungan untuk mencapai target perolehan dan 

kemajuan perusahaan. 
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No. Jenis Peralatan Jumlah Kapasitas Merk & Type 
Tahun 

Pembuatan 

Kondisi 

Baik/Rusak 

Lokasi 

Sekarang 

Bukti 

Kepemilikan 

         

1 Mobil Truck Crane 2 Unit 3 & 5 Ton Mitsubishi 1996, 2005 Tidak Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

2 Mobil Truck Tronton 2 Unit  Mitsubishi 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

3 Mobil Pick Up 1 Unit  Toyota 2008 Tidak Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

4 Mobil Treler 2 Unit  Mitsubishi 2014 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

5 Multi Tester 2 Unit  VIP 3810 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

6 Earth Tester 1 Unit  Kyoritsu-4102 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

7 Phasa Queen 1 Unit   2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

8 Megger 1 Unit 5000-10000 Kyoritsu-3121/3122 2014 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

9 Tang Press 2 Unit  YQK 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

10 Safety Belt 8 psg  Lokal 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

11 Helm Kerja 10 bh  Lokal 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

12 Rolling Cable 3 bh 1 rol  2014 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

13 Chain Blok 3 bh 3 Ton RRT 2014 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

14 Handeger/Bor Tanah 1 unit   2013 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

15 Bor Listrik 1 unit  Bosch, Fisrt Taiwan 2014 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

16 Gunting Kabel 2 bh   2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

17 Stick 20 kV 1 Unit 12mtr  2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

18 Gerinda Listrik 1 Unit  BITECH 2014 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

19 Tang Ampere 1 Unit   2013 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

20 Trek Bass 1 set  NGK 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

21 Sarung Tangan 20 kV 6 psg   2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

22 Tool Kits 2 set  Lokal 2015 Baik Pekanbaru Milik Sendiri 

         



  



 

  



  



  



 



 

2021 2020 

2021 2020 

2021 2020 

ASET TETAP 

PT KARYA SATRIA PUTRA 
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 
Untuk Tahun Berakhir 31 Desember 2021  
(Dinyatakan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

Tahun 2021 

Saldo 1 Jan 2021 Penambahan Pengurangan Saldo 31 Des 2021 

Nilai Perolehan 
- Tanah 900,000,000              900,000,000 
- Bangunan 700,000,000              700,000,000 
- Inventaris Kantor   87,121,500              128,201,820 
- Kendaraan 1,462,115,600  251,865,600         1,713,981,200 

Jumlah 3,149,237,100  292,945,920         3,442,183,020 
 
 
 

41,080,320 
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