
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap perusahaan pada dasarnya selalu berusaha untuk mencapai tujuan 

didirikannya perusahaan tersebut. Untuk menunjang agar tercapainya tujuan itu, 

setiap perusahaan memerlukan aktiva (harta/asset) untuk mengelola segala 

aktivitas perusahaan. Pada umumnya perusahaan memiliki aktiva tetap yang 

berwujud maupun tidak berwujud karena aktiva tetap merupakan asset perusahaan 

yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

 Aktiva tetap merupakan aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 

pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam aktivitas perusahaan. 

Aktiva tetap biasanya memiliki masa pemakaian lebih dari satu tahun, sehingga 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang 

relatif lama. Namun, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin lama 

semakin menurun manfaatnya secara terus menerus, dan menyebabkan terjadi 

penyusutan (depreciation). 

 Seiring dengan berlalunya waktu, aktiva tetap akan mengalami penyusutan 

(kecuali tanah). Faktor yang mempengaruhi menurun kemampuan suatu aktiva 

tetap untuk memberikan jasa/manfaaat yaitu : secara fisik, disebabkan oleh 

pemakaian dan keausan karena penggunaan yang berlebihan dan secara 

fungsional, disebabkan oleh ketidak cukupan kapasitas yang tersedia dengan yang 

diminta (misal kemajuan teknologi), Sehingga penurunan kemampuan aktiva tetap 
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tersebut dapat dialokasikan sebagai biaya. Masalah pengalokasian biaya 

penyusutan merupakan masalah penting, karena mempengaruhi laba yang 

dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

PT Way Seputih Bumi Nusantara adalah salah satu perusahaan jasa 

kontruksi yang mempunyai kegiatan usaha melaksanakan rehabilitasi 

pembangunan instalasi listrik sehingga banyak menggunakan aktiva tetap dalam 

kegiatan operasionalnya. Aktiva tetap yang digunakan terdiri dari peralatan, 

perlengkapan, mesin  gedung, kendaraan operasional dan penunjang lainnya. 

Dalam proses pengadaan dan pembelian aktiva tetap, bagian yang 

memerlukan aktiva harus membuat surat permohonan pengadaan secara manual 

lalu surat itu akan diberikan kepada asisten manager untuk mendapatkan 

persetujuan setelah itu surat yang telah disetujui tersebut diberikan kepada bagian 

keuangan untuk kemudian melakukan pembelian aktiva. Karena belum adanya 

sistem yang terintegrasi sehingga memerlukan waktu yang lebih banyak dalam 

proses permintaan pengadaan aktiva serta mengalami kesulitan dalam proses 

pembuatan laporan pembelian aktiva tetap bila data-data pembelian aktiva 

tersebut rusak ataupun hilang. 

Sistem perhitungan dan pengelolaan data aktiva tetap pada perusahaan 

selama ini masih dilakukan dengan menggunakan Spreadsheet. Pada saat 

penggunaanya masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan teknis, dengan data 

yang cukup banyak masih bisa terjadi kekeliruan dalam pengelolaanya dan 

perhitungan terlebih lagi apabila hingga tidak menyadari kesalahan maka akan 

mempengaruhi nilai pada data-data yang dikelola serta akan mempengaruhi nilai 
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dari  laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan masih sederhana hanya berupa 

tabel aktiva tetap secara keseluruhan dan apabila dibutuhkan laporan mengenai 

data aktiva tetap tertentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena 

pihak keuangan harus merekap ulang khusus untuk data aktiva tetap tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di PT Way Seputih Bumi 

Nusantara, penulis mengangkat judul “Sistem Informasi Pembelian Dan  

Penyusutan Aktiva Tetap Pada PT Way Seputih Bumi Nusantara”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan  

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana sistem pengelolaan aktiva tetap yang berjalan pada PT 

Way Seputih Bumi Nusantara ? 

2. Bagaimana merancang sistem pengelolaan aktiva tetap pada PT Way 

Seputih Bumi Nusantara ? 

3. Bagaimana implementasi sistem pengelolaan aktiva tetap pada PT 

Way Seputih Bumi Nusantara ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan  dari penelitian yang dilakukan pada PT Way Seputih Bumi 

Nusantara adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sistem perhitungan penyusutan aktiva tetap guna 

membangun sebuah sistem aplikasi untuk membantu proses perhitungan 

penyusutan aktiva tetap agar lebih akurat pada PT Way Seputih Bumi 

Nusantara. 
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2. Aplikasi yang dirancang diharapkan dapat membantu kinerja karyawan 

pada bagian keuangan PT Way Seputih Bumi Nusantara dalam 

memproses data penyusutan aktiva tetap dan proses penyajian informasi 

lebih cepat dan tepat. 

 

1.4 Batasan Penelitian 

Penelitian yang penulis bahas hanya dibatasi sebagai berikut : 

1. Pembahasan hanya berkisar pada proses pengadaan dan pengeloaan 

penyusutan aktiva tetap  pada PT Way Seputih Bumi Nusantara. 

2. Tarif penyusutan aktiva tetap mengikuti peraturan menteri keuangan 

no.144 tahun 2012 dengan menggunakan metode garis lurus. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermaanfaat bagi : 

1. Bagi IPTEK 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan 

ilmu pengetahuan tentang proses penyusutan dan pengelolaan aktiva 

tetap. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

Dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan menjadi bahan 

referensi dalam proses penyusutan dan pengelolaan aktiva tetap. 

3. Bagi Pembaca 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian- 

penelitian  selanjutnya mengenai perhitungan penyusutan dan mengelola 

aktiva tetap. 
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1.6  Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan skripsi ini terdiri dari 6 bab yang saling 

berhubungan. Sistematika penulisan tersebut dijabarkan dalam uraian berikut ini:  

BAB І  PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB ІІ  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan pembahasan penelitian terdahulu dan teori yang mendukung 

penelitian atau objek penelitian serta kerangka pemikiran. 

BAB ІІІ  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang  tahapan penelitian dan metode pengumpulan data. 

BAB ІV  ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisis kebutuhan, rancangan Data Flow Diagram 

(DFD) , rancangan antarmuka pengguna dan konstruksi sistem. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang penjelasan hasil penelitian, pembahasan penelitian, 

pengujian blackbox, lingkungan pengujian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran penulis pada penerapan Sistem 

Informasi Pembelian dan Penyusutan Aktiva Tetap (studi kasus : PT Way Seputih 

Bumi Nusantara). 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


