
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari satu tahun yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan bukan 

untuk dijual kembali (Haryono Jusup, 2011). 

Aktiva tetap biasanya digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu Tanah : 

seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan, 

Perbaikan tanah : seperti jalan-jalan diseputar lokasi perusahaan, tempat parker, 

pagar dan saluran air bawah tanah, Gedung : seperti gedung yang digunakan 

untuk kantor, toko, pabrik dan gudang, Peralatan : seperti peralatan kantor, mesin 

pabrik, peralatan pabrik, kendaraan dan mebel (Haryono Jusup, 2011).  

Setiap perusahaan memiliki aktiva tetap yang berwujud maupun tidak 

berwujud karena aktiva merupakan modal terpenting dalam suatu perusahaan 

untuk menjalankan kegiatan operasionalnya seperti tanah, bangunan/gedung, 

peralatan kantor, mesin, kendaraan serta alat yang mendukung kegiatan 

perusahaan. Sebagai alat yang dapat mendukung suatu kegiatan perusahaan aktiva 

tetap biasanya memiliki masa pemakaian yang cukup lama, sehingga biasa 

diharapkan dapat memberi manfaat bagi perusahaan selama bertahun-

tahun.Namun demikian, manfaat yang diberikan aktiva tetap umumnya semakin 

lama semakin menurun karena pemakaiannya terus–menerus sehingga 

menyebabkan terjadinya penyusutan (Depreciation).Penyusutan biasanya dicatat 



2 

 

pada akhir tahun dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Penyusutan ini dalam 

aktiva tetap ini akan membahas tentang penggolongan aktiva tetap, perolehan 

aktiva tetap, metode penyusutan aktiva tetap dan pencatatan beban penyusutan 

aktiva tetap. (Haryono Jusup, 2011). 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung  adalah sebuah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa pendidikan. Dalam hal ini dapat dipastikan SMA 

Gajah Mada Bandar Lampung  memiliki aset yang banyak. Tiap aset memiliki 

umur dan cara perawatan yang berbeda-beda. Seiring dengan berjalannya waktu, 

masih banyak masalah yang terjadi pada pengelolaan aset yang dimiliki. Mulai 

dari inventarisasi yang belum jelas, belum ada sistem informasi yang dapat 

mengelola seluruh aset yang ada. Pengadaan aset baru pada suatu perusahaan 

(SMA) dapat terjadi karena berbagai hal. Misal, kondisi aset yang sudah tidak 

layak, umur aset yang sudah lama atau sudah kadaluarsa, atau mungkin aset yang 

diperlukan memang belum ada. Masalah utama dalam proses pengadan aset di 

SMA Gajah Mada Bandar Lampung adalah belum adanya sistem informasi dari 

instansi paling bawah perusaahaan (SMA) sampai ke pusat yang dapat membantu 

dalam proses pengelolaan aset. Hal ini dapat menghambat proses pengelolaan 

aset, ini disebabkan karena setiap akan melakukan pelaporan akan membutuhkan 

waktu yang lama. Maka diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat 

menyelesaikan seluruh masalah tersebut. Sistem informasi adalah aplikasi 

komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi: operasi, instalasi, dan 

perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sistem Informasi Manajemen 

adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. 

Dengan memanfaatkan teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan 
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menyimpan, mengorganisasi dan melakukan pengambilan (retrieval) terhadap 

berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan konfigurasi perangkat keras 

yang tepat, perusahaan dapat membangun sistem informasi manajemen yang 

handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan secara 

keseluruhan 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemilihan judul  diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

terjadi yaitu:  

1. Bagaimana merancang aplikasi untuk mencatat pengadaan, mutasi, 

penghapusan dan menyusutkan aktiva tetap secara otomatis ? 

2. Bagaimana  mengetahui nilai penyusutan, akumulasi penyusutan, sisa masa 

manfaat aktiva tetap SMA Gajah Mada, Bandar Lampung? 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat terfokus pada satu permasalahan, maka penulis membatasi 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan untuk database, 

menggunakan MySQL, sedangkan tools yang digunakan untuk perancangan 

adalah NetBeans IDE dan SQLyog. 

2. Pembahasan hanya mengenai asset tetap berwujud. 

3. Asset tetap yang dibahas hanya Kendaraan&Perlengkapan. 
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1.4 Tujuan Penelitian Akhir Studi 

Tujuan penulisan laporan akhir studi ini adalah : 

1. Membuat aplikasi yang dapat mencatat perolehan, mutasi, penghapusan dan 

menghitung penyusutan aktiva tetap pada SMA Gajah Mada, Bandar 

Lampung dengan cara perhitungan adalah harga perolehan dikurang nilai 

residu dan dibagi umur ekonomis.  

2. Untuk mengetahui nilai penyusutan, akumulasi penyusutan, sisa masa 

manfaat aktiva tetap SMA Gajah Mada, Bandar Lampung. 

 Grobogan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang di buat tidak menggantikan sistem sebelumya, tetapi untuk 

memperkuat sistem sebelumnya melalui pengembangan teknologi. 

2. Membantu pemanfaatan teknologi secara optimal di lingkungan sekolahan.  

1.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir 

ini, yaitu :   

Tinjauan Pustaka (Literature Review), Metode tinjauan pustaka yaitu 

pengumpulan data dengan membaca buku-buku kemudian mempelajari dengan 

cara mencari sumber teori pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang 

dibahas, dan sebagai refrensi dalam penyusunan laporan akhir. Dalam hal ini 

sumber data yang diperoleh adalah dari  SMA Gajah Mada Bandar Lampung dan 

telah terlampir. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan akhir studi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan pengungkapan dasar teori-teori yang mendasari pembahasan 

secara detail, dapat berupa definisi-definisi atau model yang langsung berkaitan 

dengan ilmu atau masalah yang diteliti. 

BAB III Analisis dan Perancangan 

Bab ini membahas tentang gambaran umum perusahaan serta tahapan analisis 

sistem yang sedang berjalan pada perusahaan serta pengembangan sistem yang 

dibuat. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini membahas tentang evaluasi sistem, cara menggunakan sistem dan 

menampilkan hasil penelitian. 

BAB V Simpulan dan Saran 

Bab ini membahas ringkasan atau kesimpulan hasil yang dibahas dalam bab 

sebelumnya dan kemudian diberikan saran-saran yang berkaitan dengan tugas 

akhir ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


