
BAB I  

 PENDAHULUAN 

 

1. 1.  Latar Belakang Pemilihan Judul 

 Setelah pemerintah mengeluarkan pengumuman tentang kenaikan harga 

BBM, banyak industri yang mengeluhkan hal ini. Hal tersebut sangat berpengaruh 

kepada laju perusahaan karena biaya operasional menjadi tinggi. 

Dengan kondisi demikian, perusahaan harus menjaga dan mengatur aset 

perusahaannya dengan sebaik-baiknya. Baik aset yang berbentuk sumber daya 

manusia maupun aset dalam bentuk aktiva. Aset adalah modal yang sangat 

penting bagi suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.  

 Salah satu aset yang perlu dijaga adalah aktiva tetap. Aktiva tetap bagi 

perusahaan sebagai alat untuk mendukung kegiatan perusahaan. Bagi perusahaan, 

aktiva tetap dibeli untuk dipakai dalam kegiatan operasional, dengan tujuan untuk 

menghasilkan pendapatan dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh karena 

aktiva tetap merupakan bagian dari laporan keuangan, khususnya neraca dan juga 

mempengaruhi laporan laba rugi melalui pos biaya penyusutan. Penting bagi 

perusahaan untuk melakukan proses kegiatan akuntansi secara benar, antara lain 

dalam proses identifikasi, menilai, dan menyajikan aktiva tetap serta 

kesesuaiannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 

 Mengingat dana yang ditanamkan di dalam aktiva tetap relatif besar, maka 

diperlukan suatu kebijakan akuntansi yang sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan. Pada perusahaan seperti PT. INTI untuk Divisi JTT saja membutuhkan 

biaya yang besar di dalam aktiva sebagai alat pendukung kegiatan operasional. 

Divisi JTT sendiri memiliki aktiva tetap  seperti bangunan dan emplasement yang 

mempunyai nilai sebesar Rp. 99.979.600, alat ukur dan perkakas kerja sebesar   

Rp. 5.287.733.921, inventaris kantor dan gudang sebesar Rp. 319.819.811, alat 

pengolah data elektronik sebesar Rp. 1.542.204.301, alat angkut kendaraan 

sebesar Rp. 178.370.894. Dan nilai tersebut akan terus bertambah seiring dengan 

kebutuhan di masa yang akan datang. Sehingga Divisi JTT perlu pengelolaan 



yang baik menyangkut kebijakan aktiva tetap antara lain cara perolehannya, cara 

pengklasifikasiannya dan bagaimana cara pencatatannya, serta pengakuan untuk 

pengeluaran-pengeluaran yang ditujukan untuk perbaikan aktiva apakah sebagai 

pengeluaran kas atau pengeluaran modal. Oleh karena itu, penulis memilih judul  

“ TINJAUAN ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKTIVA 

TETAP PADA DIVISI JARINGAN TELEKOMUNIKASI TETAP (JTT) 

PT. INTI (PERSERO) BANDUNG “. 

 

1. 2.  Identifikasi Masalah 

 Dari uraian di atas penulis mencoba mengidentifikasikan beberapa 

permasalahan yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, yaitu : 

1. Bagaimana pengklasifikasian aktiva tetap yang dimiliki Divisi JTT ? 

2. Bagaimana penilaian dan metode penyusutan terhadap aktiva tetap yang 

digunakan Divisi JTT ? 

 

1. 3.  Tujuan dan Maksud Kerja Praktik 

 Tujuan  dan maksud dari kerja praktik adalah untuk menerapkan ilmu dan 

teori yang telah diperoleh, khususnya dalam bidang dalam bidang aktiva tetap. 

 Adapun tujuan dan maksud penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengklasifikasian aktiva tetap yang dimiliki 

Divisi JTT. 

2. Untuk mengetahui penilaian dan metode penyusutan terhadap aktiva tetap 

yang digunakan Divisi JTT. 

 

1. 4.  Kegunaan Kerja Praktik 

 Dengan adanya penulisan ini sangat diharapkan membawa manfaat baik 

bagi : 

1. Penulis  

Sebagai pemenuhan kewajiban dalam menempuh ujian akhir dan dapat 

menambah wawasan menyangkut aktiva tetap. Sehingga penulis mendapat 



tambahan ilmu dan pengalaman yang tidak diperoleh penulis selama di 

bangku kuliah. 

2. Perusahaan yang bersangkutan 

Diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau saran 

positif  di masa yang akan datang. 

3. Pihak lain  

Dapat memberikan bantuan kepada pihak lain yang ingin mengetahui lebih 

banyak mengenai aktiva tetap. 

 

1. 5.  Metodologi Tugas Akhir 

 Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data untuk 

penyusunan laporan tugas akhir ini adalah dengan metode deskriptif sebagai hasil 

penelitian dan mengandalkan analisis terhadap data-data yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1.   Library research (Riset Kepustakaan) 

Adalah suatu metode untuk pengumpulan data yang bersifat teoris, yaitu 

dengan jalan membaca buku, majalah, koran, dan catatan-catatan serta 

sumber lain yang ada hubungan dengan penyusunan Laporan Tugas Akhir 

ini. 

2. Field research (Riset Lapangan) 

Adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dengan jalan terjun 

langsung ke tempat untuk memperoleh data ini penulis melakukannya 

dengan menggunakan beberapa teknik : 

a. Wawancara langsung dengan pihak perusahaan untuk 

mengumpulkan penjelasan-penjelasan terhadap masalah yang 

menjadi objek pengamatan atau pembahasan. 

b. Pengamatan atau observasi 

 Yaitu mengadakan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan 

kegiatan yang menjadi data pembahasan 

 



c. Kerja praktik. 

Melakukan peninjauan secara langsung dan ikut serta dalam 

pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek penulisan. 

 

1. 6.  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik  

 Untuk memperoleh data untuk penyusunan Tugas Akhir ini penulis 

melakukan kerja praktik pada Divisi Jaringan Telekomunikasi Tetap (JTT)        

PT. INTI (PERSERO) yang berlokasi di Jl. Moch. Toha no 77, Bandung. Waktu 

kerja praktik tersebut dilaksanakan pada bulan Juni 2008. 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


