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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang  

 

Setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu 

memperoleh peningkatan laba setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan 

adanya metode penilaian dan pencatatan yang tepat yang dapat 

dipertanggungjawabkan dalam rangka mengelola segala aktivitas 

perusahaan. Selain itu tujuan perusahaan adalah memperoleh laba 

yang optimal atas investasi yang ditanamkan oleh perusahaan. Salah 

satu bentuk investasi tersebut adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah 

aktiva yang dapat memberikan manfaat ekonomis bagi perusahaan 

lebih dari satu periode akuntansi. 

Perusahaan menggunakan berbagai macam aktiva tetap, seperti 

peralatan, perabotan, alat-alat, mesin-mesin, bangunan, tanaman dan 

tanah. Aktiva tetap tersebut merupakan aktiva berwujud (tangible 

assets) karena terlihat secara fisik. Aktiva yang dimiliki dan 

digunakan oleh suatu perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual 

sebagai bagian dari operasi normal. Untuk mencapai tujuan 

perusahaan tersebut, diperlukan pengelolaan yang efektif dan 

kebutuhan yang tepat dalam penggunaan, pemeliharaan, serta 

pencatatannya. Aktiva tetap memiliki peranan yang sangat besar 

ditinjau dari segi fungsinya. Dari segi jumlah dana yang 

diinvestasikan diperlukan dana yang besar, disamping pembuatannya 

yang memerlukan waktu yang cukup lama. 

Dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap 

tersebut harus dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah 

dengan menggunakan metode penyusutan. Untuk itu perlu diketahui 
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apakah metode penyusutan yang diterapkan oleh perusahaan telah 

menurun dengan berlalunya waktu atau menurunnya manfaat yang 

diberikan oleh aktiva tetap tersebut. 

Perusahaan harus mampu menerapkan metode penyusutan yang 

tepat pada aktiva tertentu, metode penyusutan yang berbeda akan 

menghasilkan alokasi biaya penyusutan yang berbeda. Oleh sebab itu, 

metode penyusutan aktiva tetap harus ditentukan secara tepat, agar 

biaya penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran 

nilai aktiva tetap pada neraca. 

Perkebunan Tlogo merupakan salah satu unit usaha Perusahaan 

Daerah (Perusda) Citra Mandiri milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan merupakan hak pakai atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

dan Pemerintah Kabupaten Semarang. Selain sebagai tempat wisata alam 

Tlogo tuntang juga memiliki perkebunan karet, cengkeh daan tanaman 

konservasi. Di area ini juga disediakan kegiatan usaha seperti wisata 

kebun buah wisata agro tlogo,  Goa Rong dan dilengkapi Resort. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menyusun 

Tugas Akhir dengan judul “PENERAPAN METODE 

PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERWUJUD PADA PD. 

CITRA MANDIRI JAWA TENGAH UNIT PERKEBUNAN 

TLOGO”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran ataupun penafsiran yang 

terlalu luas serta lebih fokus terhadap objek pembahasan, dalam laporan 

Tugas Akhir ini penulis akan mengemukakan batasan ruang lingkup 

pembahasan sebagai berikut : 
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1. Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Pada PD. 

Citra Mandiri Jawa Tengah. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan Laporan 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini yang mempunyai beberapa 

tujuan dan kegunaan, yaitu  sebagai berikut : 

1.3.1. Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh perusahaan 

dalam menentukan besarnya penyusutan aktiva tetap, dan 

apakah metode penyusutan tersebut telah sesuai dengan standar 

akuntansi. 

1.3.2. Kegunaan Penulisan Laporan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini memiliki kegunaan penulisan 

untuk beberapa pihak, diantaranya adalah : 

1.3.2.1. Bagi Mahasiswa 

1. Mahasiswa memperoleh pengalaman dan menambah wawasan 

di bidang akuntansi serta penerapan teori yang diperoleh 

selama perkuliahan. 

2. Mengetahui metode apa yang digunakan oleh perusahaan 

dalam menentukan besarnya penyusutan aktiva tetap, dan 

apakah metode penyusutan tersebut telah sesuai dengan standar 

akuntansi yang digunakan mahasiswa sebagai bahan penulisan 

Tugas Akhir. 

1.3.2.2. Bagi Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

1. Memperoleh bahan masukan bagi pengembangan kurikulum 

serta modul untuk laboratorium. 
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2. Meningkatkan kualitas lulusan Program Diploma III Fakultas 

Ekonomika dan Bisnis sesuai dengan kebutuhan pasar di dunia 

kerja. 

3. Tugas Akhir ini memberikan manfaat dan pemahaman 

mengenai penerapan sistem akuntansi yang baik seta sebagai 

referensi bacaan bagi mahasiswa yang akan melakukan 

penelitian dengan judul yang sama. 

1.3.2.3. Bagi PD. Citra Mandiri Jawa Tengah 

2. Meningkatkan kerjasama antara Perusahaan Daerah Citra 

Mandiri Jawa Tengah dengan Diploma III Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. 

3. Meningkatkan kinerja akuntansi di Perusahaan Daerah Citra 

Mandiri Jawa Tengah agar lebih baik.  

4. Dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, 

terutama mengenai Penerapan Metode Penyusutan Aktiva 

Tetap Berwujud. 

 

1.4. Cara Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk penulisan Penerapan 

Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Pada Perusahaan Daerah 

Citra Mandiri Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :  

1.4.1. Data Penelitian  

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1.4.1.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden 

atau objek yang diteliti, atau ada hubungannya dengan yang diteliti. 

Data primer yang diperoleh yaitu : 

a.  Gambaran umum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa 

Tengah. 
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b. Kebijakan Akuntansi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa 

Tengah. 

1.4.1.2. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penulisan ini diperoleh Perusahaan Daerah 

Citra Mandiri Jawa Tengah dan perpustakaan. Data sekunder yang 

digunakan adalah dokumen dan arsip yang ada di Perusahaan Daerah 

Citra Mandiri Jawa Tengah, antara lain yaitu : 

a. Daftar Aktiva Tetap PD. Citra Mandiri Jawa Tengah Unit 

Perkebunan Tlogo. 

1.4.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data penelitian yang digunakan dalam hal ini, 

sebagai berikut : 

1.4.2.1. Metode Penelitian Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan atau metode dokumenter adalah  metode 

pengumpulan data yang dilakukan dengan mengutip dari 

dokumentasi atau sumber-sumber kepustakaan. Dalam hal ini 

dilakukan dengan mengumpulkan data dan mempelajari serta 

membaca dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

laporan Tugas Akhir ini. Selain itu juga untuk membandingkan teori-

teori yang ada dengan yang terjadi di lapangan. 

1.4.2.2. Metode Observasi 

Penulis terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data-data 

yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir seperti : 

a.   Daftar Aktiva Tetap PD. Citra Mandiri Jawa Tengah Unit 

Perkebunan Tlogo. 

1.4.2.3. Metode Wawancara 

Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data terkait proses 

penyusunan Tugas Akhir melalui penjelasan keterangan-keterangan 

dari pihak-pihak yang berkaitan, seperti data Daftar Aktiva Tetap PD. 
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Citra Mandiri Jawa Tengah Unit Perkebunan Tlogo, data nama dan 

jabatan karyawan di di Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa 

Tengah. 

 

1.5. Sistematika Penulisan  

Laporan Tugas Akhir ini memiliki sistematika penulisan sebagai  

berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab permulaan yang menguraikan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian serta rencana penulisan akan 

dijelaskan mengenai jadwal penelitian dan rencana isi.  

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PD. CITRA 

MANDIRI JAWA TENGAH 

Bab ini menjelaskan gambaran umum dari perusahaan 

meliputi sejarah ringkas PD. Citra Mandiri Jawa Tengah, 

struktur organisasi PD. Citra Mandiri Jawa Tengah, job 

description, jaringan usaha/kegiatan, kinerja terkini dan 

rencana usaha/kegiatan. 

BAB III    : PENERAPAN METODE PENYUSUTAN 

AKTIVA TETAP BERWUJUD PADA PD. 

CITRA MANDIRI JAWA TENGAH UNIT 

PERKEBUNAN TLOGO 

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian aktiva 

tetap, klasifikasi aktiva tetap, perolehanaktiva tetap, 

penyusutan aktiva tetap, pengertian penyusutan meliputi 

faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan 

biaya penyusutan, metode penyusutan aktiva tetap, 
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penghentian dan pelepasan aktiva tetap serta analisis dan 

evaluasi berdasarkan penelitian. 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam tugas akhir ini 

yang berisikan kesimpulan dari pembahasan bab-bab 

sebelumnya dan juga saran bagi kemajuan perusahaan. 

 
 

 

 

 

 

 


