
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

 Aktiva tetap merupakan kekayaan perusahaan yang diperoleh dalam 

bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, untuk menunjang kegiatan 

operasional bagi perusahaan. Tanpa aktiva tetap kegiatan operasional 

perusahaan tidak akan terlaksana. Dengan demikian wajib sebuah perusahaan 

menyajikan laporan aktiva tetap. Suatu aktiva yang digunakan dalam produksi 

atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 

untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 

satu periode  PSAK (2015). 

 Aktiva tetap mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, seperti tanah, 

gedung, kendaraan, dan peralatan. Mengingat pentingnya aktiva tetap bagi 

perusahaan maka diperlukan pengelolaan aktiva tetap. Aktiva tetap akan 

mengalami penurunan nilai akibat pemakaian dan harus dibebankan secara 

tepat dengan cara melakukan penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi 

sebagian harga perolehan aktiva menjadi biaya yang berlaku sebagai 

pengurangan dalam menentukan atau menghitung laba. 

 Perusahaan Puspa Jaya  adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

transportasi antar kota antar daerah dan juga antar kota antar provinsi. dimana 

dalam menjalankan aktivitas usahanya perusahaan menggunakan berbagai 

jenis aktiva tetap seperti kendaraan bus dan juga taksi. Perusahaan Puspa Jaya 



memiliki jumlah aktiva kendaraan sebanyak 201 unit kendaraan. Namun 

sistem pencatatan dan pengolahan data aktiva tetap pada perusahaan masih 

menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan jenis kendaraan. Sementara pada 

penggunaan Microsoft Excel masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan 

teknis, misalnya melakukan penyusutan tiap periode secara satu persatu 

dengan sheet yang berbeda. Selain itu laporan yang dihasilkan dari Microsoft 

excel masih sederhana hanya berupa tabel aktiva tetap secara keseluruhan dan 

apabila dibutuhkan laporan mengenai data aktiva tetap tertentu maka pihak 

keuangan harus merekap ulang data yang dibutuhkan tersebut. 

 Pengelolaan data aktiva yang tepat dapat membantu perusahaan dalam 

mengidentifikasi daftar kekayaan, berapa biaya perolehannya, serta 

mengetahui aktiva mana saja yang masih digunakan dalam kegiatan 

operasional perusahaan. Aktiva tetap tersebut pastinya akan mengalami 

penyusutan kendaraan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan 

perusahaan dalam penyajian laporan. Perusahaan harus mampu menerapkan 

metode penyusutan yang tepat pada perusahaan. Dalam perhitungan 

penyusutan aktiva, perusahaan membuat suatu kebijakan mengenai metode 

penyusutan yang akan digunakan untuk menghitung nilai penyusutan aktiva 

tetap yang memiliki masa manfaat yang terbatas. 

 Dari permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka PO Puspa Jaya 

membutuhkan aplikasi pengelolaan aktiva tetap berbasis desktop yang dapat 

mempermudah proses pendataan dan perhitungan penyusutan dengan metode 

Garis Lurus serta penghapusan aktiva sesuai dengan umur masa manfaat. 



Laporan akhir studi mengambil judul “Sistem Informasi Akuntansi 

Penyusutan Aktiva Tetap pada PO Puspa Jaya Bandar Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang terjadi di PO Puspa 

Jaya Bandar Lampung dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana merancang aplikasi pengelolaan penyusutan aktiva tetap pada 

PO Puspa Jaya? 

2. Bagaimana implementasi aplikasi pengelolaan penyusutan aktiva tetap 

dalam menghitung penyusutan dan penghapusan aktiva tetap. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Aktiva tetap yang dibahas adalah kendaraan 

2. Perhitungan penyusutan aktiva kendaraan dengan menggunakan metode 

Garis Lurus 

3. Penghapusan aktiva tetap perusahaan disesuaikan dengan umur masa 

manfaat 

4. Hasil dari aplikasi berupa Laporan Data Aktiva Perusahaan, Laporan 

Penyusutan Aktiva Kendaraan, dan Laporan Pelepasan Aktiva 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan laporan akhir studi ini adalah : 

1. Adanya hasil aplikasi pengelolaan penyusutan aktiva kendaraan dan 

Laporan pelepasan aktiva kendaraan. 



2. Adanya informasi tentang pengelolaan penyusutan aktiva dan 

penghapusan aktiva kendaraan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai 

akuntansi aktiva tetap baik secara teoritis maupun praktik yang diterapkan 

perusahaan. 

2. Bagi pihak lain sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang 

ingin membahas masalah ini dimasa yang akan datang. 

3. Bagi perusahaan dapat menjadi masukan dan informasi untuk dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan atas kekurangan yang ada pada perusahaan yang 

berhubungan dengan akuntansi aktiva tetap. 

1.6 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Wawancara (Interview) 

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan 

cara berdialog langsung kepada bagian administrasi dengan masalah yang 

berhubungan dengan pengelolaan data aktiva tetap. 

2. Pengamatan (Observation) 

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan 

mengamati secara langsung objek yang diteliti pada perusahaan. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan berkas-bekas data yang perlu 

digunakan dalam pengelolaan penyusutan aktiva tetap.  



1.7 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan digunakan sebagai gambaran singkat mengenai 

penulisan laporan akhir studi adalah sebagai berikut : 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penyusunan laporan akhir studi, metode 

pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Meliputi uraian mengenai pengertian sistem, pengertian 

sistem akuntansi, pengertian sistem informasi akuntansi, 

konsep penyusutan aktiva tetap, metode pengembangan 

sistem, pemrograman berorientasi objek, UML (Unified 

Modeling language). Usecase diagram, class diagram, 

activity diagram, bahasa pemrograman Java  

 

BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Meliputi uraian mengenai profil perusahaan, analisis sistem 

berjalan, analisis terhadap kebutuhan sistem usulan, dan 

perancangan sistem yang berisi model-model penyelesaian 

masalah pada sistem lama dengan membuat rancangan 

sistem baru. 

 



 BAB IV  IMPLEMENTASI  DAN PEMBAHASAN 

Berisi penjelasan tentang file-file implementasi analisa dan 

perancangan sistem dari masing-masing relasinya serta 

pengukuran kualitas perangkat lunak. 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan memuat secara singkat hasil dari penelitian dan 

saran atau masukan bagi pihak-pihak yang terkait. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


