
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

 

Pada masa sekarang ini perekonomian di Indonesia mengalami kemajuan 

yang sangat pesat. Hasil dari sektor ekonomi diharapkan dapat dinikmati seluruh 

lapisan masyarakat. Disamping mencari laba tujuan perusahaan mencakup tentang 

pertumbuhan yang terus menerus (growth), kelangsungan hidup (survival), dan 

kesan positif di mata publik (image). Untuk mencapai tujuan ini,manajemen 

sebagai pihakyang digabungkan hak dan tanggung jawab memiliki atau 

menguasai faktor-faktor produksi yang akan diproses seperti money, men, 

material, dan method. Proses ini sering juga disebut proses produksi. Proses ini 

dimaksudkanuntuk menghasilkan penerimaan kas melalui penjualan produksi 

tersebut yang menjadi salah satu sumber dana utama bagi perusahaan dalam 

kegiatan operasional perusahaan. 

Kegiatan operasional suatu perusahaan tidak dapat dipisahkan dengan aset 

tetap yang dimiliki, karena setiap perusahaan pasti memiliki aktiva tetap yang 

berwujud maupun yang tidak berwujud untuk mendukung kegiatan 

operasionalnya, seperti tanah, bangunan atau gedung, peralatan dan lain-lain yang 

akan mendukung kelancaran kegiatan perusahaan, maka dari itu, perusahaan perlu 

menyajikan laporan keuangan. 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas yang tujuannya memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 



 

 

keputusan ekonomi. Di dalam laporan keuangan menyajikan informasi salah 

satunya adalah aset. Aset adalah adalah sumber ekonomi yang diharapkan 

memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Aset dimasukkan dalam neraca 

dengan saldo normal debet. 

 

Menurut PSAK 16 Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam 

bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam 

operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan 

normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Akan 

tetapi, manfaat yang diberikan oleh aset tetap semakin lama semakin menurun 

oleh karena pemakaiannya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadinya 

penyusutan. 

Penyusutan adalah alokasi harga perolehan yang menjadi beban periode 

yang menikmatinya, disini berlaku sebagai pengurang dalam menentukan atau 

menghitung laba. Dengan demikian penyusutan berpengaruh terhadap besar 

kecilnya laba yang akan diperoleh. Menurut PSAK 16 (2011:19) bahwa 

“penyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode 

penyusutan antara lain : Metode garis lurus (Straight line method), Metode jumlah 

angka tahun (Sum of years digits method), Metode saldo menurun (Double 

declining balance method), dan Metode unit produksi (Units of production 

method)”.  

PT. Tri Mitra Garmedindo Interbuana merupakan perusahaan yang 

memproduksi medical bags, seperti beltpack, bike bag, ECD monitor bag, dan 

berbagai produk tas lainnya dan dalam kegiatan operasionalnya didukung oleh 

penggunaan aset tetap sehingga, aset tetap pada perusahaan ini mempunyai 

peranan penting dalam kelangsungan usaha perusahaan. Untuk memperlancar 

kegiatan operasional perusahan dibutuhkan aset tetap seperti tanah, bangunan atau 

gedung, mesin, kendaraan, peralatan dan lain-lain yang nantinya akan 

dipergunakan untuk melakukan kegiatan produksi. 



 

 

Dalam melakukan kegiatan produksi yang baik maka,diperlukan kebijakan 

dan pengelolaan aset tetap yang baik juga dari manajemen perusahaan. Kebijakan 

dan pengelolaan aset tetap ini harus sesuai dengan kondisi sebenarnya di 

perusahaan, seperti perolehan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutannya. 

Metode penyusutan pada PT. Trimitra Garmedindo Interbuana 

menggunakan metode garis lurus. Metode ini dipakai agar manfaat ekonomis yang 

diharapkan dari aset tetap tersebut setiap periode sama sehingga, apabila metode 

garis lurus ini menghasilkan beban penyusutan yang jumlahnya sama setiap 

periode, maka akan terjadi pembandingan yang tepat antara pendapatan dengan 

biaya. 

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis akan melakukan kerja praktik 

pada bagian akuntansi pada PT. Trimitra Garmedindo Interbuana yang beralamat 

di Jl. Cijeruk no.17 Lembang dan laporannya akan disampaikan dengan judul 

“TINJAUAN ATAS METODE PENYUSUTAN ASET TETAP  PADA PT. 

TRI MITRA GARMEDINDO INTERBUANA”.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, pengamatan yang akan dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perolehan aset tetap pada PT. Tri Mitra Garmedindo Interbuana ? 

2. Metode apa yang digunakan oleh PT. Tri Mitra Garmedindo Interbuana dalam 

perhitungan penyusutan aktiva tetap? 

3. Apakah metode penyusutan aset tetap pada PT. Tri Mitra Garmedindo 

Interbuana dilakukan sesuai dengan PSAK No 16( Revisi 2011 ) ? 

 

1.3  Tujuan Kerja Praktik 

Adapun tujuan dari laporan tugas akhir tersebut adalah sebagai berikut : 



 

 

1. Untuk mengetahui dan memahami perolehan aset tetap pada PT. Tri mitra 

Garmedindo Interbuana. 

2. Untuk mengetahui metode yang digunakan oleh PT. Tri mitra Garmedindo 

Interbuana dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap. 

3. Untuk mengetahui apakah metode penyusutan asset tetap pada PT. Tri mitra 

Garmedindo Interbuana dilakukan sesuai dengan PSAK No 16( Revisi 2011 ). 

 

1.4  Kegunaan Kerja Praktik 

Adapun manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh dari kerja praktik  

yang akan dilakukan antara lain : 

1. Bagi penulis  

 Sebagai alat perbandingan antara teori yang diperoleh selama dalam masa 

perkuliahan dengan praktik suatu perusahaan dan juga sebagai alat untuk 

memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai pengenalan penyusutan 

aktiva tetap. 

2. Bagi perusahaan  

Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan mengenai penyusutan aktiva tetap. 

3. Bagi pihak lain 

Dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menjadi referensi apabila 

akan melakukan penelitian yang sama. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Lokasi kerja praktik ini dilakukan pada PT. Tri mitra Garmedindo 

Interbuana, di Jalan Cijeruk No.17 Lembang, Jawa Barat. waktu pelaksanaan 

kerja praktik ini dilaksanakan pada awal bulan Juli 2012. 

 


