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1.1. Latar Belakang Penelitian

Dengan semakin berkembangnya dunia usaha dewasa ini, setiap

perusahaan harus memiliki kemampuan untuk bersaing dengan perusahaan lain

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut,

setiap perusahaan dituntut untuk mengembangkan usahanya guna

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan kontiunitas usaha.

Kemampuan perusahaan dalam mewujudkan kelangsungan aktivitas organisasi

perusahaannya memerlukan manajemen yang baik, sehingga dapat

mengkoordinasikan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh

perusahaan secara efektif dan efisien, mengatur pengeluaran dan penerimaan,

memaksimalkan laba bersih dan juga menghasilkan keputusan-keputusan yang

dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan perusahaan dimasa yang akan

datang.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan meningkatkan pendapatan

perusahaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah melakukan investasi pada

aktiva tetap. Dimana aktiva tetap merupakan asset penting yang dimiliki

perusahaan. Aktiva tetap adalah barang modal yang dimiliki perusahaan yang

tidak diperjualbelikan, tetapi digunakan dalam operasi perusahaan yang

mempunyai manfaat lebih dari satu tahun.

Menurut Lukman Syamsudin (2002;409), aktiva tetap seringkali disebut

sebagai ”the earning assets” (aktiva sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi

perusahaan) oleh karena aktiva tetap inilah yang memberikan dasar bagi ”earning

power” perusahaan. Tanpa adanya mesin dan peralatan-peralatan lain, perusahaan

tidak akan dapat memproduksi barang jadi.

Aktiva tetap adalah suatu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk

berproduksi untuk menghasilkan produk yang kemudian akan dijual untuk

menciptakan pendapatan. Apabila investasi dalam aktiva tetap melebihi yang



diperlukan akan membebankan fixed cost yang besar bagi perusahaan. Sebaliknya

jika investasi dalam aktiva tetap terlalu kecil akan dapat mengakibatkan

kekurangan peralatan produksi, yang dapat mengakibatkan perusahaan bekerja

dengan harga pokok yang tinggi sehingga mengurangi daya saing perusahaan atau

kemungkinan lain persahaan dapat kehilangan sebagian dari pasar produksinya.

Dengan demikian supaya perusahaan dapat bersaing harga di pasar maka salah

satunya adalah melakukan investasi aktiva tetap dengan cermat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik  untuk menulis

skripsi dengan judul :

“Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Terhadap Pendapatan Operasional

Perusahaan”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis mencoba

mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana investasi aktiva tetap yang dikelola oleh perusahaan.

2. Bagaimana pendapatan operasional yang diperoleh atau dihasilkan oleh

perusahaan.

3. Seberapa besar pengaruh investasi aktiva tetap terhadap pendapatan

operasional perusahaan.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari

dan mengadakan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek

dilapangan terutama tentang pengaruh investasi aktiva tetap terhadap pendapatan

operasional perusahaan.

Sedangkan tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui investasi aktiva tetap yang dikelola oleh perusahaan.

2. Untuk mengetahui pendapatan operasional yang diperoleh atau dihasilkan

oleh perusahaan.



3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh investasi aktiva tetap terhadap

pendapatan operasional perusahaan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan maksud dan tujuan di atas, penulis berusaha menyimpulkan

beberapa kegunaan dari penelitian :

1.4.1. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan banyak memberikan masukan dan pengetahuan

teoritis bagi penulis mengenai bagaimana dan sejauh mana investasi aktiva

tetap berpengaruh terhadap pendapatan operasional perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan terutama

dapat memberikan informasi dan menjadi masukan bagi manajemen dalam

kaitannya dengan pengaruh investasi aktiva tetap terhadap pendapatan

operasional perusahaan..

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan

tambahan bagi rekan-rekan atau penulis lain yang tertarik dengan masalah

ini dan sebagai studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya sehingga

menghasilkan penelitian yang lebih baik.

1.4.2. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi penelitian lebih lanjut

yang lebih luas dan memadai untuk penulisan karya ilmiah khususnya dalam

bidang akuntansi dan ekonomi pada umumnya.



1.5. Kerangka Penelitian dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka Pemikiran.

Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan

dipergunakan secara terus menerus dalam menghasilkan produk atau jasa

perusahaan.

Menurut Kusnadi dkk (2000;270) pengertian aktiva tetap dalah sebagai

berikut:

“Aktiva tetap adalah semua benda yang dimiliki oleh perusahaan
yang memiliki nilai guna ekonomis serta umur (masa) manfaat lebih
dari satu periode akuntansi (satu tahun) dan diakui serta diukur
berdasarkan prinsip akuntansi yang berterima umum.”

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAK no16:16.5) definisi

aktiva tetap adalah sebagai berikut :

“Aktiva tetap adalah aktiva 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”.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva tetap diperoleh dan

dibayar sebelum aktiva tersebut menghasilkan manfaat, dimana manfaat tersebut

diharapkan dapat dinikmati dalam jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, manfaat investasi dalam hubungannya aktiva tetap,

tidak langsung dapat diperoleh oleh perusahaan dalam waktu yang dekat dan

secara sekaligus. Oleh karena itu keputusan perusahaan untuk melakukan

investasi membutuhkan penilaian atas seluruh kemungkinan investasi yang

tersedia.

Menurut Mulyadi (2001;284) yang dimaksud dengan investasi adalah

adalah sebagai berikut:

“Investasi adalah pengkaitan sumber-sumber dalam jangka panjang

untuk menghasilkan laba dimasa yang akan datang.”



Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAK

no13:13.3) definisi investasi adalah sebagai berikut:

“Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk
pertumbuhan kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil
investasi (seperti bunga, royalti, dividen dan uang sewa), untuk
apresiasi nilai investasi, atau untuk manfaat lain bagi perusahaan
yang berinvestasi seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan
perdagangan. Persediaan dan aktiva tetap bukan merupakan
investasi.”

Dari definisi di atas, dapat dikatakan bahwa investasi adalah suatu

keputusan menempatkan dana oleh individu atau institusi dalam bentuk harta atau

asset tertentu dengan tujuan untuk memperoleh manfaat (keuntungan) sebagai

hasil penanaman modal tersebut.

Menurut Lukman Syamsudin (2002;409), aktiva tetap seringkali disebut

sebagai ”the earning assets” (aktiva sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi

perusahaan) oleh karena aktiva tetap inilah yang memberikan dasar bagi ”earning

power” perusahaan.

Transaksi yang berhubungan dengan aktiva tetap umumnya jarang terjadi
namun jumlahnya sangat signifikan. Untuk itulah perusahaan harus dapat
mengelola aktiva tetap tersebut sebaik mungkin, sehingga dapat menghasilkan
keuntungan yang besar bagi perusahaan baik masa kini ataupun masa yang akan
datang.

Menurut Eldon. Hendrikson dan Michael F. Van Breda yang dialih

bahasakan oleh Herman Wibowo (2000;377) pengertian pendapatan adalah

sebagai berikut:

“Pendapatan adalah arus masuk atau penambahan lainnya pada
aktiva suatu satuan usaha atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya
(atau kombinasi keduanya) dari pengiriman atau produksi barang,
pemberian jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama
atau pusat dari satuan usaha yang berkesinambungan.”



Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2004;PSAK no23:23:6) deinisi

pendapatan adalah sebagai berikut :

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang
timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila
arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal
dari kontribusi penanam modal”.

Berdasarkan uraian di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa  investasi

aktiva tetap mempunyai pengaruh yang penting terhadap pendapatan operasional

perusahaan. Pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak lepas dari peran aktiva

tetap yang digunakan dalam operasional perusahaan tersebut. Tanpa adanya aktiva

tetap, Perusahaan tidak akan dapat berproduksi dan pada akhirnya perusahaan

tidak akan memperoleh pendapatan.

1.5.2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mengemukakan

hipotesis sebagai berikut;

“Investasi aktiva tetap berpengaruh terhadap pendapatan operasional

perusahaan”

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif

analisis, yaitu dengan menggambarkan kejadian yang tertuju pada pemecahan

masalah pada saat sekarang, dengan jalan pengunpulan data, penyusunan data,

kemudian menganalisis dan menyimpulkannya.

Menurut Nur Indriantoro & Bambang Supomo (2002;26) metode

deskriftif adalah sebagai berikut:

“Metode deskriptif adalah penelitian berupa masalah-masalah berupa

fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.”



1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan oleh penulis dengan cara mempelajari

buku-buku, literatur-literatur dan catatan catatan tertulis, serta mempelajari

dokumen-dokumen perusahaan yang ada kaitannya dengan permasalahan

yang diteliti.

2. Penelitian Lapangan

Yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh peneliti

dengan cara pengamatan langsung pada masalah yang akan dibahas dan

melakukan pencatatan terhadap gejala yang terjadi.

a. Observasi non Partisipatif

Penulis melakukan observasi pada laporan keuangan, khususnya

laporan arus kas. Selama observasi, penulis mempelajari laporan

keuangan, khususnya laporan arus kas dan catatan perusahaan yang

berkaitan dengan topik yang yang diteliti, dimana penulis secara

langsung namun tidak ikut terlibat.

b. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara tidak terstruktur.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

skripsi ini, penulis melakukan penelitian ini pada PT. PINDAD (Persero) yang

beralamat di jalan Gatot Subroto No. 517 Bandung. Sedangkan penelitiannya

dimulai dari bulan Juli 2007 sampai dengan selesai.


