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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat menuntut kesiapan para 

pelaku ekonomi untuk tetap mengeksiskan dirinya dalam kancah persaingan. Hal 

ini diiringi dengan kemampuan para pelaku ekonomi untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan yang berubah-ubah. 

Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam pencapaian tujuan 

yang ditetapkan, tidak terlepas dari kemampuannya mengolah sumber daya yang 

tersedia. Aktiva tetap yang merupakan sumber daya potensial adalah sarana dan 

prasarana yang harus ada dalam kegiatan operasional perusahaan. 

Pentingnya aktiva tetap ini bagi perusahaan sangat tergantung pada sifat 

dan jenis usahanya. Semakin besar ruang lingkup usaha yang dijalankan oleh 

suatu perusahaan, makin besar pula aktiva tetap yang dibutuhkan. Hal ini berarti 

dana yang diinvestasikan untuk pengadaan aktiva tetap cukup besar dan harus 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sehingga investasi yang dilakukan dapat 

membawa hasil yang memuaskan. 

Aktiva tetap yang digunakan dalam suatu perusahaan dapat berupa tanah, 

gedung, mesin, dan peralatan serta kendaraan. Kesemua ini menuntut adanya 

pengelolaan yang baik terutama dalam sistem pendokumentasian atau pengarsipan 

serta sistem pencatatan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan aktiva tetap 

tersebut, yang diawali dari perolehan aktiva tetap sampai aktiva tersebut tidak 

dipergunakan lagi. Pengelolaan ini pada akhirnya dapat memberikan informasi 

keuangan yang akurat dan benar bagi pemakainya, karena itu dibutuhkan 

pengelolaan dan kebijakan yang cermat dari perusahaan, yaitu pimpinan 

perusahaan. Pengelolaan ini dititikberatkan pada pengelolaan fisik dan 

pengelolaan akuntansi. 

Aktiva tetap mempunyai kemampuan untuk memberikan jasa kepada 

pemiliknya, dalam hal ini adalah perusahaan. Karena penggunaan dan lampaunya 
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waktu, maka kemampuan untuk memberikan jasa itu semakin lama semakin 

menurun dan akhirnya tidak dapat digunakan lagi. Sebagai akibat menurunnya 

kemampuan itu, maka sebagian dari harga perolehan aktiva tetap secara sistematis 

dialokasikan menjadi beban dalam setiap periode akuntansi.  

Mengingat bahwa jenis aktiva tetap di perusahaan dimana penulis 

melakukan penelitian (PT. ORIENTAL KYOWA INDUSTRIES (OKI),               

PT. ORIENTAL MANUFACTURING INDONESIA (OMI), dan PT. S A 

ENGINEERING INDONESIA) bermacam-macam dan pengolahannya cukup 

luas, maka dalam penghitungan penyusutan aktiva tetap, penulis membatasi hanya 

melakukan pembahasan pada penyusutan mesin pabrik yang dianggap sangat 

potensial dalam perusahaan 

Pengalokasian beban dari aktiva tetap mesin pabrik ini nantinya akan 

dapat berpengaruh pada harga pokok produksi. Besarnya harga pokok produksi 

nantinya akan juga dapat mempengaruhi pada penentuan harga jual produk. 

Dari alasan tersebutlah maka perusahaan harus dapat memilih metode 

penyusutan dengan tepat pada aktiva tetap mesin pabrik. Apabila metode yang 

dipilih kurang tepat, maka penyusutan akan dibebankan terlalu tinggi atau terlalu 

rendah sehingga mempengaruhi besarnya pengalokasian beban pada biaya 

overhead pabrik perusahaan, dan mempengaruhi besarnya harga pokok produksi 

yang nantinya akan ditujukan untuk penetapan harga jual produk. Dimana 

penetapan harga jual produk ini akan berguna bagi perusahaan untuk mengambil 

keputusan yang tepat dalam penjualan.      

Berdasarkan data yang diuraikan di atas, tampak pentingnya kebijakan 

penilaian dan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap mesin pabrik yang 

dilaksanakan perusahaan yang dapat mempengaruhi harga pokok produksi, yang 

nantinya akan dapat mempengaruhi dalam penetapan harga jual produk. Karena 

itu, penulis tertarik   mengkaji lebih lanjut dalam suatu penelitian dengan judul: 

Evaluasi Penerapan Metode Depresiasi Aktiva Tetap Mesin Pabrik 

Perusahaan dan Pengaruhnya Terhadap Harga Pokok Produksi (Studi 

Survey pada 3 Perusahaan). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, 

maka penulis merumuskan masalah penelitian, yakni : 

1. Bagaimana kesesuaian penetapan kebijakan mengenai metode depresiasi 

aktiva tetap mesin pabrik dalam perusahaan dengan SAK dan landasan teori  

2. Bagaimana pengaruh kebijakan perusahaan dalam menetapkan metode 

depresiasi aktiva tetap mesin pabrik terhadap harga pokok produksi 

  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan data 

yang berkaitan erat dengan analisis perlakuan aktiva tetap.  

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui: 

1. Penetapan kesesuaian kebijakan perusahaan mengenai metode depresiasi 

aktiva tetap mesin pabrik dengan SAK dan landasan teori. 

2. Pengaruh kebijakan perusahaan dalam penetapan metode depresiasi aktiva 

tetap mesin pabrik terhadap harga pokok produksi. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi pihak yang 

berkepentingan antara lain : 

1. Bagi Penulis, yakni dapat memperdalam pengetahuan mengenai akuntansi 

aktiva tetap baik secara teoritis maupun dari praktek yang diterapkan di 

perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan masukan 

untuk dipertimbangkan dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang 

berhubungan dengan aktiva tetap dan kegiatan produksi. 

3. Sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis pada masa yang akan datang. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Secara umum yang dimaksud dengan aktiva tetap adalah aktiva milik 

perusahaan yang digunakan secara aktif dalam kegiatan perusahaan dan dimiliki 
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oleh perusahaan tidak dengan maksud untuk dijual kembali, serta mempunyai 

masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Oleh karena itu, dengan masa 

manfaat yang relatif lama tersebut memerlukan pengelolaan dan kebijakan yang 

cermat dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pencatatan aktiva. 

Seiring dengan berlakunya waktu dan pemakaian, maka semua jenis aktiva 

tetap kecuali tanah akan kehilangan kemampuannya dalam memberikan manfaat 

bagi operasi perusahaan. Dengan demikian harus diberlakukan alokasi harga 

perolehan aktiva tetap menjadi beban untuk tiap-tiap periode dimana aktiva tetap 

tersebut digunakan. Alokasi demikian disebut penyusutan. 

Penyusutan atau depresiasi merupakan pengalokasian biaya atau jumlah 

yang disusutkan dari suatu aktiva selama masa manfaat yang diharapkan aktiva 

tersebut. Disusutkannya jumlah aktiva terjadi karena pemakaian aktiva dan 

berjalannya waktu. Besarnya jumlah yang disusutkan tersebut harus dihitung dan 

dialokasikan sebagai beban depresiasi atau penyusutan. 

Untuk mendapatkan perhitungan dan alokasi beban depresiasi atau beban 

penyusutan yang tepat, harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

depresiasi, seperti : 

1. Nilai perolehan 

2. Nilai residu 

3. Taksiran umur ekonomis 

4. Sifat dan pola pemakaian aktiva tetap. 
 

Sedangkan menurut Menurut Stice, dkk, (2005:107), yang 

dialihbahasakan oleh Safrida Rumendang Parulian dan Ahmad Maulana 

menyatakan ada empat faktor yang akan menentukan dalam penetapan penyusutan 

atau depresiasi, yaitu sebagai berikut: 

 “1. Harga perolehan aktiva 
   2. Nilai residual atau nilai sisa 
   3. Masa manfaat 
   4. Pola penggunaan.” 
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 17 (2004:17.3), 

penyusutan atau depresiasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat 

dikelompokkkan menurut kriteria sebagai berikut : 

“1.  Berdasarkan waktu : 
a.  Metode garis lurus (straight line method) 
b.  Metode pembebanan yang menurun : 

1)  metode jumlah angka tahun (sum of the year digit method) 
2) metode saldo menurun/saldo menurun ganda 

(declining/double declining balance method) 
2.  Berdasarkan penggunaan : 

a.  Metode jam jasa (service hours method) 
b.  Metode jumlah unit produksi (productive output method) 

 3. Berdasarkan kriteria lainnya : 
a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and 

composite method) 
b. Metode anuitas (annuity method) 
c. Sistem persediaan (inventory method).” 

 

Kecermatan dan ketepatan dalam memilih metode depresiasi ini penting 

karena pemilihan metode menyebabkan perubahan pembebanan biaya depresiasi. 

Dalam kaitannya dengan aktiva tetap mesin pabrik, maka pembebanan biaya 

depresiasinya akan dibebankan pada biaya overhead pabrik. 

Hal ini dikarenakan biaya yang tergabung dalam overhead pabrik adalah 

biaya yang meliputi seluruh pembiayaan mengenai aktivitas produksi selain biaya 

bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Adapun yang meliputi biaya 

overhead pabrik adalah biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, 

beban penyusutan aktiva tetap pabrik (mesin pabrik, peralatan pabrik), biaya 

reparasi dan pemeliharaan, biaya asuransi pabrik, dan biaya overhead pabrik 

lainnya. 

Besarnya pembebanan overhead pabrik akan mempengaruhi pada 

besarnya harga pokok produksi. Hal ini nantinya juga akan dapat mempengaruhi 

pada penetapan harga jual dan laba perusahaan.  

Dari uraian di atas, maka penulis dapat mengajukan hipotesis sebagai 

berikut : “Penerapan Metode Depresiasi Aktiva Tetap Mesin Pabrik yang 

Memadai akan Berpengaruh pada Harga Pokok Produksi.” 
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1.6 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian survey. 

Dalam pengumpulan data-data dilakukan dengan metode deskriptif, dimana untuk 

kebutuhan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. 

1. Penelitian Kepustakaan  

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya 

teoritis yang akan digunakan sebagai dasar pembanding didalam pembahasan. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur 

dan juga catatan kuliah serta bentuk penerbitan lain yang berhubungan dengan 

masalah di atas. Data yang dihasilkan melalui penelitian kepustakaan ini 

merupakan data sekunder. 

2. Penelitian Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu meneliti perusahaan secara langsung ke tempat 

penelitian yang terdiri dari : 

a. Interview 

Interview yaitu proses mewawancarai dengan pihak-pihak perusahaan 

yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam masalah ini. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melihat segala aktivitas yang berhubungan 

dengan metode depresiasi aktiva tetap. 

c. Mempelajari sistem, metode, dokumen, catatan-catatan, yang berlaku pada 

perusahaan. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Oriental Kyowa Industries yang 

berlokasi pada MM2100 Jl. Bali II blok J16, Cibitung Bekasi. PT. Oriental 

Manufacturing Indonesia berlokasi pada kawasan KIIC Jl. Maligi 2 lot c4-b, 

Karawang. Dan PT. SA Engineering Indonesia yang berlokasi pada Jl. Jati Raya 

No. J10 Newton Technopark, Lippo Cikarang. Waktu penelitian dimulai dari awal 

Maret 2007 sampai dengan bulan Juni 2007. 


