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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1     Latar Belakang Pemilihan Judul 

  

 Berbagai proses transformasi multidimensi yang telah terjadi dalam 

skala global, regional maupun nasional telah mambawa berbagai 

perubahan dan kemajuan dalam perekonomian masyarakat Indonesia. 

Untuk mendukung berbagai kegiatan operasional yang dilakukan 

perusahan, maka perusahaan memerlukan sumber daya ekonomis yang 

dapat menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Salah 

satu sumber daya ekonomis yang mendukung kegiatan operasional 

perusahaan adalah aktiva tetap.  

 Dalam  suatu perusahaan, dana yang tertanam dalam bentuk aktiva 

umumnya merupakan bagian yang terbesar dari total aktiva perusahaan. 

Oleh karena itu segala prosedur perusahaan yang berkaitan dengan 

aktiva tetap seperti kepemilikan, pemeliharaan, perbaikan harus 

diperhatikan dengan seksama. 

 Aktiva tetap adalah  salah satu harta perusahaan yang nilainya 

material. Aktiva ini dipakai untuk menghasilkan pendapatan. Karena 

material maka aktiva tetap ini harus dijaga, maksudnya bahwa aktiva tetap 

harus benar – benar seperti yang dicatat, harus terjamin kebenaran 

perhitungan depresiasinya. Mengingat penting dan besarnya nilai aktiva 

tetap maka perusahaan berusaha untuk menjaga keutuhan aktiva tetap ini 

agar tetap bermanfaat bagi kegiatan operasional perusahaan.  
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 Pengelolahan aktiva tetap merupakan hal yang penting atau kritis 

bagi kesehatan keuangan jangka panjang perusahaan yang beroperasi 

dalam sistem usaha swasta. 

 Secara umum pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

aktiva tetap memerlukan sumber keuangan yang besar karena 

menyangkut keputusan yang sulit untuk ditarik kembali dan investasinya 

mempengaruhi pelaksanaan keuangan selama suatu periode yang 

panjang. Keinginan untuk mengetahui efektivitas dan efesiensi dan 

kegiatan pengelolaan aktiva tetap oleh perusahaan memyebabkan 

perlunya suatu sistem akuntansi yang efektif dan terpadu.  

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada PT Perkebunan Nusantara VIII  ( Persero ) dengan judul             

“ Tinjauan Atas kebijakan Aktiva Tetap Pada PT. Per kebunan 

Nusantara VIII ( Persero ) “. 

 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

 Atas dasar latar belakang di atas, masalah yang menjadi pokok 

pembahasan penulis adalah bagaimana kebijakan akuntansi atas aktiva 

tetap di PT. Perkebunan Nusantara VIII (Persero) ? 
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1.3. Maksud dan Tujuan Kerja Praktik 

 

 Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi di atas, penelitian ini 

dilakukan dengan tujuan untuk  mengetahui kebijakan akuntansi atas 

aktiva tetap pada  PT . Perkebunan Nusantara VIII ( Persero ). 

 

  

1.4. Manfaat Kerja Praktik 

 

 Dengan melakukan peninjauan dan penelitian ini, penulis 

mengharapkan hasil yang dapat bermanfaat dan berguna bagi : 

1.  Penulis 

     Dengan     melakukan     kegiatan      peninjauan    dan    penelitian   ini    

     diharapkan dapat menambah wawasan,  khususnya mengenai bidang 

     kajian yang penulis pilih  serta penulis  dapat  membandingkan   antara  

     teori yang  diperoleh  diperkuliahan  dan  literatur – literaturnya  dengan  

     praktik yang sesungguhnya dilapangan. 

2.  Perusahaan    

     Hasil    kegiatan   peninjauan    dan    penelitian    ini   diharapkan   bisa    

     dijadikan sebagai  perbandingan bagi  perusahaan dalam  menerapkan  

     metode penyusutan aktiva tetap. 

3.  Kalangan Akademik 

Hasil  dari  peninjauan  dan penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  

bahan  bacaan  serta bahan referensi  yang bermanfaat untuk  

penelitian  selanjutnya dan   diharapkan   penelitian   ini   dapat  

memberikan  sumbangan  pemikiran  yang   berguna  untuk  

menambah  wawasan  mengenai  metode  penyusutan aktiva  tetap. 
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1.5  Metode Tugas Akhir 

 

  Metode   merupakan   cara   utama   yang   dipergunakan  untuk  

mencapai suatu  tujuan,  misalnya  untuk  menguji  serangkaian  

pelaksanaan  tugas   akhir dengan   mempergunakan   teknik  serta  alat   

bantu  tertentu.  Namun   sebelum  langkah  pengujian  pelaksanaan  

tugas  akhir  dilakukan,  terlebih dahulu  harus  dipahami  variabel-variabel  

dalam  mengumpulkan  data  yang diperlukan  dalam  penulisan. 

  Dalam teknik pengumpulan data untuk pelaksanaan penulisan tugas 

akhir ini terdapat dua cara,  yaitu : 

1)  Penelitian Lapangan ( Observasi )  

   Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk mendapatkan data 

primer mengenai   objek   yang   diteliti.   Adapun  teknik   yang  

digunakan   dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut : 

 a. Observasi 

   Observasi merupakan cara melakukan pengamatan langsung  

terhadap suatu  aktivitas  yang  dijalankan  perusahaan,  

terutama  aktivitas yang terjadi  pada  bagian  yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang diteliti.  

 b. Wawancara 

   Wawancara   merupakan   cara  memperoleh  data  dengan  

melakukan tanya   jawab  yang  sifatnya  terbuka  dengan  

pejabat  atau  karyawan perusahaan  untuk  memperoleh  

penjelasan  mengenai  masalah  yang diteliti. 

2)  Penelitian Kepustakaan 

        Penelitian  ini  bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang 

berupa landasan   teoritis   dalam  menganalisi  inti   permasalahan,  

dengan   cara   mempelajari   teori   dari    literatur-literatur,    baik 
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         melalui  buku  maupun melalui  bahan-bahan  yang   penulis  peroleh  

selama   perkuliahan   yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini. 

 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

 

   Untuk  memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan 

kerja praktik pada PT. Perkebunan Nusantara VIII ( PERSERO )              

di Jl. Sindangsirna No. 4 Bandung. Sedangkan waktu penelitian dimulai 

dari tanggal 2 Januari 2006 sampai dengan 30 Januari 2006.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 


