
 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada era globalisasi dimana perkembangan informasi terjadi begitu pesat 

membuat masyarakat lebih membuka diri untuk mengikuti perkembangan informasi 

yang ada.Informasi ekonomi merupakan salah satu dari banyaknyajenis informasi 

khusus dimana dalam ruang lingkup yang sempit,informasi ekonomi hanya 

digunakan bagi mereka yang memiliki kepentingan di bidang ekonomi maupaun 

akuntansi.salah satu bentuk informasi yang dapat digunakan adalah dalam bentuk 

laporan keuangan.laporan keuangan merupakan keluaran dari siklus akuntansi yang 

memuat informasi mengenai keadaan posisi keadaan suatu perusahaan pada periode 

akuntansi tertentu yang memiliki kaitan erat dengan kemajuan atau kemunduran dari 

suatu perusahaan.Selain itu, laporan keuangan juga berperan penting sebagai alat 

pengambilan keputusan yang digunakan oleh pihak internal perusahaan maupun 

pihak eksternal yang memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan operasi 

perusahaan.Selain itu,tujuan utama pendiri perusahaan adalah untuk mendapatkan 

keuntungan yang layak,maka perusahaan dapat mempertahankan dan 

mengembangkan usahanya untuk lebih maju dan berkembang.(Rizka Putri 

Apriliani:2012) 

Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang 

digunakan dalam operasi perusahaan,tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 

kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 

tahun.termasuk biaya-biaya yang telah terjadi yang telah diakui dan diukur 

berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Biaya-biaya yang telah 

dikeluarkan atau yang telah terjadi,dimasukkan pada beban yang ditangguhkan 

(deffered charges)sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.Namun,biaya 



 
 

tersebut tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi perusahaan dalam 

artifisial.(Rizka Putri Apriliani:2012) 

Dalam pengelolaan aset tetap tentunya perusahaan mempunyai kebijakan-

kebijakan dalam penggolongan aset tetap.kebijakan aset tetap harus sesuai dengan 

kondisi perusahaan dan gambaran wajar mengenai hasil operasi perusahaan yang 

akan mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan. Pihak manajemen harus bisa 

memanfaatkan aset yang diperoleh dari supplier sehingga perusahaan dapat 

melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik, tidak lepas dari itu perusahaan 

dapat mendapatkan aset tetap dengan cara melakukan pembelian secara tunai, Aset 

tetap juga akan mengalami penurunan nilai akibat pemakaian dan harus dibedakan 

secara tepat dengan carapenyusutan yang tepat. Perusahaan harus mampu mengambil 

keputusan disaat umur ekonomis aset tetap mulai habis. Keputusan yang diambil 

biasanya antara lain, melakukan penjualan aset tetap dan membeli aset baru, atau 

membiarkan aset tetap tidak terpakai (penghentian).(Rizka Putri Apriliani:2012) 

CV.Mirzatama Raya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

manufaktur, repairing, supplier, dan pembubutan. Perusahaan ini mengolah bahan 

keras seperti besi, baja, alumunium, dan sebagainya untuk dibuat menjadi sebuah alat 

yang siap digunakan, Adapun dalam melakukan kegiatannya CV. Mirzatama Raya 

tidak lepas dari penggunaan aset seperti, mesin, dan alat pembantu lainnya. 

Dalam menjalankan tugas utama dan kegiatan operasionalnya CV. Mirzatama 

Raya memiliki aset tetap, untuk terus menunjang kelayakan  kendaraan dan 

pemeliharaan aset pokoko mereka, CV. Mirzatama Raya menggunakan mesin 

perbengkelan yang tidak sedikit. Mesin perbengkelan tersebut dipakai hampir setiap 

saat dan dikelompokkan kedalam aset penunjang, dimana beberapa aset seperti alat 

bengkel juga memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan dapat disusutkan, tidak 

jarang aset seperti alat bengkel mengalami kerusakan sebelum masa manfaatnya 

habis dikarenakan sering digunakan dalam kegiatan operasional. 



 
 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

tinjauanterhadap perusahaan CV. Mirzatama Raya yang bergerak di bidang 

perhubungan jasa transportasi,dengan judul  “TINJAUAN ATAS PEROLEHAN, 

PEMANFAATAN, DAN PENGHENTIAN ASET OPERASIONAL PADA CV 

MIRZATAMA RAYA.” 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan tinjauan diatasmaka masalah yang akan dikaji dalam 

penyusunan laporan tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana cara perolehan, pemanfaatan, dan penghentian aset tetap 

(operasional) padaCV. Mirzatama Raya? 

2. Bagaimana caraperhitungan penyusutan dalam penghentian aset tetappada 

CV. Mirzatama Raya? 

1.3 Maksud dan Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Tujuan umum kerja praktik ini adalah untuk mengetahui hal – hal sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui perolehan, pemanfaatan, dan penghentian aset tetap 

operasional pada CV MIRZATAMA RAYA. 

3. Untuk mengetahui bagaimana caraperhitungan penyusutan dalam penghentian 

aset tetap padaCV. Mirzatama Raya. 

1.4       Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Hasil yang diperoleh dalam kerja praktik ini diharapkan dapat memberi 

manfaat, diantaranya : 

1.  Bagi Penulis  

Sebagai alat pembanding antara teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan 

juga sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam 

mengenai cara perusahaan memperoleh, memanfaatkan, dan meghentikan aset 

operasional. 



 
 

2. Bagi Perusahan  

Sebagai bahan masukan dan saran bagi perusahaan dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai referensi dalam menentukan cara yang tepat untuk 

mengelola aset tetap dari memperoleh, memanfaatkan, dan menghentikan aset 

tetap operasional. 

3. Bagi Pihak Lain  

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan,wawasan dan pemahaman 

mengenai  penyusutan aset tetap dalam menyusun laporan tugas akhir. 

1.5       Waktu dan Lokasi Kerja Praktik 

Dalam penelitian tugas akhir ini penulis melakukan kerja praktik pada CV. 

Mirzatama Raya yang beralamat di Jalan padasuka  No.252Bandung yang 

dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2014. 

 


