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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dalam perekonomian laporan keuangan, merupakan media 

yang paling penting dalam mengambil keputusan ekonomis untuk 

menjalankan suatu usaha. Setiap unit usaha memliki tujuan dalam 

kegiatan ekonomisnya untuk mempertahankan kelangsungan hidup 

serta mengembangkan usahanya. Dan untuk mengembangkan suatu 

perusahaan posisi keuangan menjadi suatu unit usaha yang perlu 

dipahami oleh semua pihak yang berke-pentingan dapat memperoleh 

manajemen, sehingga pihak yang berke-pentingan dapat memperoleh 

gambaran sekaligus dapat menentukan sikapnya dalam pengambilan 

keputusan, selain itu laporan keuangan juga dapat mengukur prestasi 

perusahaan.  

  Setiap perusahaan dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya memerlukan faktor-faktor produksi yang dapat 

digunakan untuk menghasilkan output berupa barang maupun jasa. 

Salah satu faktor produksi tersebut adalah aktiva tetap, dimana nilainya 

cukup material dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan 

perusahaan untuk pencapaian tujuan (PSAK oleh IAI 2007 : 29). 
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  Sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang 

semakin maju, pemanfaatan aktiva tetap berwujud dalam kegiatan 

operasi perusahaan dapat berbeda atau tidak sesuai dengan yang 

diharapkan karena berbagai sebab. Suatu aktiva tetap berwujud tidak 

dapat digunakan secara terus menerus karena suatu aktiva tetap 

berwujud mempunyai suatu batas tertentu hingga suatu saat tidak dapat 

berfungsi lagi (sumber: http://www.detik.com). 

  Perhitungan penyusutan aktiva tetap akan mempengaruhi 

laporan keuangan perusahaan, karena setiap komponen aktiva tetap 

memiliki nilai ekonomis yang selalu berkurang pada setiap periode 

akuntansi, kecuali aktiva tetap berwujud yang nilai ekonomisnya tidak 

terbatas. Dari perhitungan penyusutan tersebut dapat diketahui 

penurunan nilai ekonomis yang terjadi pada akitva tetap tersebut yang 

nantinya akan menimbulkan biaya perawatan dan perbaikan, sehingga 

dapat mem-pengaruhi hasil laporan keuangan. 

  Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, sangat diperlukan 

adanya ketelitian dari pihak perusahaan untuk menerapkan perhitungan 

penyusutan aktiva tetap yang tepat bagi perusahaan. Hal ini disebabkan 

akuntansi aktiva tetap merupakan salah satu komponen yang penting 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan operasi perusahaan sehingga 

dapat diperoleh nilai tambah yang mampu mendukung laporan 

keuangan unit usaha. 
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  Dari uraian diatas, penulis menyadari pentingnya penilaian 

pneyusutan aktiva tetap berwujud pada perusahaan. Untuk itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perbandingan 

Penerapan Metode Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud Pada PT. 

YUASA BATTERY INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas maka 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan karya ilmiah ini 

adalah ”Bagaimana perbandingan metode penyusutan aktiva tetap 

mesin pada neraca di PT. YUASA BATTERY ?” 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disebutkan 

diatas, maka tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk 

mengetahui bagaimanakah cara penilaian penyusutan aktiva tetap 

berwujud yang dilakukan PT. YUASA BATTERY, juga untuk 

menciptakan minat membaca dalam menciptakan sebuah karya 

tulis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan sebagai alat 

pelaporan yang sistematis mengilustrasikan 

kemampuan mahasiswa dalam berkarya.  
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2. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan diperoleh dengan penulisan penilaian 

penyusutan aktiva tetap berwujud pada PT. YUASA BATTERY 

adalah sebagai berikut: 

a)  Bagi Peneliti   

  Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan dan 

mempraktikkannya sesuai dengan kondisi yang ada.  

b) Bagi Instansi Terkait  

 Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus 

pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang memerlukan 

dan berhubungan dengan penelitian ini. 

c) Bagi Fakultas  

 Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan telah 

dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.  

d) Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Sebagai tambahan informasi dan masukan untuk membantu 

memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang 

ingin melakukan penelitian mengenai penilaian penyusutan aktiva 

tetap berwujud.  

 


