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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan menurut jenisnya dapat dibagi dalam tiga kategori, 

yaitu perusahaan dagang, perusahaan manufactur, dan perusahaan jasa.  

Setiap perusahaan memiliki aktiva tetap untuk melaksanakan kegiatan 

produksinya.  Aktiva tetap yang dimiliki perusahaan dapat berupa, tanah, 

gedung, kendaraan, peralatan, mesin, dan lain-lain.  Perusahaan yang 

diobservasi merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam bidang 

perkayuan.  Dalam usaha perusahaan perkayuan terdapat banyak aktiva 

yang dimiliki,  disini masalah yang akan dibahas mengenai aktiva tetap 

khususnya mesin yang dmiliki untuk produksi.  Aktiva tetap mesin 

merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk memperlancar proses 

produksinya guna memuaskan konsumen.  Akan dibahas mengenai biaya 

pemeliharaan yang dikeluarkan perusahaan dan sistem yang digunakan 

untuk memelihara mesin. 

Perusahaan yang bergerak di bidang produksi biasanya memiliki 

nilai aktiva yang tinggi dibandingkan dengan peusahaan jasa dan 

perusahaan dagang.  Aktiva tetap berdasarkan segi nominal dan fungsional 
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pada perusahaan adalah mesin.  Karena mesin merupakan sarana utama 

perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi barang.  

Penggunaan mesin yang tepat guna akan memberikan manfaat 

besar pada saat berlangsungnya proses produksi, sebaliknya apabila 

penggunaan mesin yang kurang baik tidak sesuai hasil output maka dapat 

menghambat proses produksi. 

Dengan melihat fungsi mesin yang sangat besar bagi perusahaan, 

maka penggunaan mesin pun harus diimbangi dengan pemeliharaan 

sehingga kegiatan produksi berjalan dengan lancar. Pemeliharaan mesin 

merupakan kegiatan untuk menghindari kerusakan pada mesin saat proses 

produksi.  Kegiatan ini berfungsi untuk mengembalikan fungsi mesin 

sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal. 

Semakin tinggi pemakaian mesin dalam proses produksi maka 

membutuhkan biaya pemeliharaan yang lebih besar.  Pengelolaan biaya 

yang efektif dan terkoordinir akan menghasilkan perolehan laba yang 

optimal, karena biaya pemeliharaan mesin berhubungan langsung dengan 

perolehan pendapatan perusahaan. 

PT.CAM JAYA ABADI adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa kemasan kayu, furniture, exterior, dan interior yang telah 

berpengalaman dalam bidang perkayuan.  Dalam melakukan kegiatan 

produksinya PT.CAM JAYA ABADI menggunakan berbagai jenis mesin 

yang digunakan khusus untuk usaha perkayuan. 
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Mesin merupakan sarana utama dalam melakukan kegiatan 

produksi. Untuk itu nilai material mesin pada PT.CA JAYA ABADI lebih 

besar dibandingkan dengan aktiva tetap berwujud lain seperti, bangunan, 

tanah, kendaraan operasional, dan lain-lain.  Penulis lebih mengangkat 

tentang aktiva tetap mesin dalam observasinya karena untuk mengetahui 

tentang sistem pemeliharaan aktiva tetap mesin yang diterapkan pada 

perusahaan tersebut.  Selain itu untuk mengetahui sistem pengelolaan 

pembiayaan pemeliharaan aktiva tetap mesin yang dikeluarkan setiap 

periodenya atau tahunnya oleh perusahaan tersebut.    

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan meneliti masalah aktiva 

tetap mesin tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Analisis 

Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Mesin Pada PT.CAM JAYA 

ABADI”.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, untuk lebih 

mengetahui tentang aktiva tetap pada PT.CAM JAYA ABADI, maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengelolaan biaya pemeliharaan aktiva tetap yang efisien 

diterapkan pada PT. CAM JAYA ABADI metode predictive dan 

preventive maintenance? 
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C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui sistem pemeliharaan apa yang dipergunakan 

dalam perusahaan. 

b. Untuk mengetahui pengelolaan sistem biaya pemeliharaan 

perusahaan.  

2. Manfaat Penulisan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara 

teoritis maupun praktis antara lain: 

a. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

mengevaluasi mengenai sistem pengelolaan biaya pemeliharaan aktiva 

tetap mesin dalam perusahaan. 

b. Penulis 

Penelitian ini merupakan sarana akademik untuk mencapai Gelar Ahli 

madya pada Universitas Negeri Jakarta dan dapat menambah wawasan 

serta pengalaman khususnya dalam bidang akuntansi. 

c. Bagi Pihak Lain (Pembaca) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan 

dan memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti yang ingin 

mengkaji lebih lanjut. 
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