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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Suatu perusahaan tertentu pada dasarnya selalu berusaha untuk 

mencapai tujuan didirikannya perusahaan tersebut. Untuk menunjang agar  

tercapainya tujuan itu, setiap perusahaan mempunyai aktiva (harta/asset) 

tertentu guna memperlancar kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. Aktiva 

tetap merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan untuk 

kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap tersebut merupakan salah satu 

komponen dalam neraca, sehingga ketelitian dalam pengolahan aktiva tetap 

sangat berpengaruh terhadap kewajaran penilaiannya dalam laporan 

keuangan. 

Kewajaran penilaian aktiva tetap suatu perusahaan dapat disesuaikan 

dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (Revisi 

2011). Dalam PSAK ini dinyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud 

yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 

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

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. 

Aset tetap biasanya memiliki masa pemakaian lebih dari satu tahun, 

sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam 

jangka waktu yang relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aktiva tetap 

umumnya semakin lama semakin menurun manfaatnya secara terus menerus, 

dan menyebabkan terjadi penyusutan (depreciation). 

Seiring dengan berjalannya waktu, aktiva tetap akan mengalami 

penyusutan (kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurun kemampuan 

suatu aktiva tetap untuk memberikan jasa/manfaaat yaitu : Secara fisik, 

disebabkan oleh pemakaian dan keausan karena penggunaan yang berlebihan 

dan disebabkan oleh cuaca serta secara fungsional, terjadi saat aset aset tetap 
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tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Sehingga 

penurunan kemampuan aktiva tetap tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya. 

Masalah pengalokasian biaya penyusutan merupakan masalah penting, 

karena mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Apabila 

menggunakan metode penyusutan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang berlaku atau kondisi perusahaan tersebut, maka akan mempengaruhi 

pendapatan yang dilaporkan setiap periode akuntansi. Selain itu juga 

mempengaruhi nilai dari aktiva tetap tersebut. 

Dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap terdapat beberapa metode 

yang sering digunakan, Pengantar Akuntansi (2014:500)  antara lain : metode 

garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.  

PT Phapros Tbk adalah salah satu perusahaan yang mempunyai 

kegiatan usaha produksi dan memasarkan produk farmasi.  Dikarenakan PT 

Phapros merupakan perusahaan manufaktur, sehingga banyak menggunakan 

aktiva tetap dalam kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap yang digunakan 

terdiri tanah, bangunan, mesin dan alat produksi, inventaris dan perlengkapan, 

serta kendaraan operasional dan peralatan penunjang lainnya.  

Biaya penyusutan suatu aktiva tetap akan mempengaruhi laporan 

keuangan dan hasil kinerja perusahaan pada suatu periode akuntansi. 

Sehingga dalam melakukan penyusutan aktiva tetapnya, PT Phapros Tbk 

menggunakan metode garis lurus (straight line method), karena dalam metode 

ini seluruh biaya aktiva yang sama dialokasikan ke setiap periode akuntansi 

selama masa manfaat aktiva tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas maka metode penyusutan aktiva tetap 

sangat penting diterapkan pada PT Phapros Tbk. Hal ini mendorong penulis 

untuk membuat Laporan Tugas Akhir dengan judul “Penerapan Metode 

Penyusutan Aktiva Tetap pada PT Phapros Tbk Semarang”. 
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1.2 Ruang Lingkup Penulisan 

Dalam mengerjakan tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup 

penulisan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 

memaparkan materi yang tidak sesuai dengan judul yang telah ditentukan. 

Pembatasan ruang lingkup penulisan juga bertujuan agar setiap bahasan yang 

akan diuraikan, dengan mudah dapat dipahami dan dimengerti oleh para 

pembaca. Berkaitan dengan judul “PENERAPAN METODE 

PENYUSUTAN ASET TETAP PADA PT PHAPROS Tbk SEMARANG” 

adapun yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah:  

a. Pengertian metode. 

b. Pengertian aktiva tetap. 

1) Karakteristik aktiva tetap. 

2) Klasifikasi aktiva tetap. 

c. Gambaran umum penyusutan. 

1) Pengertian dari penyusutan. 

2) Jenis metode penyusutan. 

3) Jurnal penyusutan. 

4) Membandingkan metode penyusutan. 

d. Klasifikasi aset tetap PT Phapros Tbk Semarang. 

e. Diagram alir pengadaan aset tetap di PT Phapros Tbk Semarang. 

f. Metode penyusutan yang digunakan oleh PT Phapros Tbk Semarang. 

   

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut : 

1.3.1 Tujuan Penulisan 

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membandingkan dan menerapkan teori yang diterima 

dibangku kuliah dengan penelitian yang dilaksanakan pada PT 

Phapros Tbk Semarang. 
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2. Untuk mengetahui dan memahami penerapan metode 

penyusutan tersebut di PT Phapros Tbk Semarang. 

 

1.3.2 Kegunaan Penulisan 

Adapun kegunaan dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa. 

a. Menambah wawasan bagi mahasiswa dalam dunia kerja. 

b. Mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari bangku 

kuliah dan mempraktikkannya ke dalam dunia kerja secara 

langsung. 

2. Bagi Universitas 

a. Menciptakan hubungan kerjasama yang baik antara Universitas 

Diponegoro Semarang dengan perusahaan. 

b. Meningkatkan kualitas lulusan yang baik. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Dapat memperkenalkan keberadaan PT Phapros Tbk Semarang 

sebagai salah satu perusahaan Anak BUMN yang berpusat di 

Semarang. 

b. Dapat memberikan masukan dan acuan dalam metode 

penyusutan aset tetap yang sesuai dengan prinsip yang dapat 

diterima umum. 

 

1.4 Cara Pengumpulan Data 

1.4.1 Data Penelitian  

Dalam melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis 

menggunakan data sebagai berikut : 

1. Data Primer. 

Pengertian data primer menurut Umi Narimawati, (2008:98) 

adalah: 
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“Data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak 

tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-

file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah 

teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek 

penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana 

mendapatkan informasi ataupun data.”  

 

Dalam hal ini data yang diperoleh penulis adalah data hasil 

wawancara langsung oleh staff akuntansi di PT Phapros Tbk. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2008 

: 402). Data ini diperoleh penulis melalui buku-buku dan sumber-

sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

1.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penulisan Laporan Tugas Akhir penulis 

menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data: 

1. Wawancara. 

Pengertian wawancara menurut Sugiyono (2008:194) adalah: 

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari res-ponden yang lebih mendalam 

dan jumlah respondennya sedikit/kecil.” 

 

Wawancara disini adalah penulis mengajukan beberapa pertanyaan 

kepada staff akuntansi dari PT Phapros Tbk Semarang. 

2. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-

gejala pada objek penelitian (Nawawi dan Martini,1992:74). 

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan 

pengamatan langsung tentang cara kerja karyawan terutama yang 
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berkaitan dengan penyusutan aset tetap pada PT Phapros Tbk 

Semarang. 

3. Studi Pustaka. 

Metode Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari 

buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang 

digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan 

(Gorrys Keraf,  2001:161). 

 

1.5 Sistematika Penulisan  

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyusun secara sistematis 

untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan masalah yang dihadapi, 

maka penulis memberikan gambaran garis besar yang terdapat dalam Laporan 

Tugas Akhir ini sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, ruang 

lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan 

data, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya 

perusahaan berserta perkembangannya, visi dan misi perusahaan, 

core value, lokasi dan sarana produksi struktur organisasi. 

BAB III  : PEMBAHASAN  

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan teori yang mencakup 

tentang pengertian Metode, Aset Tetap, Karakteristik Aktiva 

Tetap, Klasifikasi Aset Tetap, Penyusutan, Metode Penyusutan. 

Selain itu akan diuraikan tentang segala sesuatu yang melandasi 

pembahasan objek serta perbandingan teori yang telah didapat di 

perkuliahan dan praktik terkait tentang metode peyusutan aset 

tetap. 
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BAB IV  : PENUTUP  

Dalam bab ini berisi tentang rangkuman dan kesimpulan yang 

didapat oleh penulis mengenai penerapan metode penyusutan aset 

tetap pada PT Phapros Tbk Semarang. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


