
1 

  

 

 
 

 
1.1 Latar Belakang 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, suatu perusahaan harus memiliki 

faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satu faktor pendukung 

yang utama adalah aset tetap. Aset tetap memiliki kedudukan yang penting dalam 

perusahaan karena memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan tertanam dalam 

jangka waktu yang lama. Akuntansi untuk perlakukan aset tetap merupakan salah satu 

instrumen penting dalam sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan 

sebuah tujuan utama dari akuntansi yang berisikan informasi keuangan perusahaan dan 

seluruh transaksi perusahaan dalam satu periode tertentu..Yang bertujuan untuk untuk 

memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomis. 

Untuk itu laporan keuangan merupakan tujuan utama dari akuntansi yang berisikan 

informasi keuangan yang kuantitatif dengan semua keterangan-keterangan lain baik 

mengenai posisi keuangan perusahaan yang harus sesuai dengan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) yang lazim yang dapat di terima umum. (Nandakumar, et al, 2010) 

Aset tetap merupakan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun 

atau jangka panjang.Aset tetap merupakan barang berwujud yang dimiliki perusahaan 

yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan 

untuk diperjualbelikan (Rudianto,2012).Aset tetap dapat didefinisikan sebuah aset 

berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau 

jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk administatif dan diharapkan dapat 

digunakan selama lebih dari satu periode (Kartikahadi dan Rosita, 2012:316). 

Weygandt (2017:556) Aset tetap dibedakan menjadi dua golongan yaitu aset 

tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset tetap 

yang memiliki wujud dan bentuk nyata, bisa dilihat oleh panca indera. Aset yang 

berwujud memiliki sifat yang relatif dan permanen. Istilah permanen yang dimaksud 

dimana sifat aset yang bersangkutan dapat mengalami perubahan, 

kerusakan,kehancuran dan dapat digunakan dalam jangka waktu relatif cukup lama. 
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Misalnya tanah, gedung, kendaraan, mesin-mesin, peralatan kantor, alat-alat kantor, dan 

lain-lain. Untuk aset tetap yang sudah tidak digunakan kembali atau bisa dikatakan tidak 

layak dioperasikan lagi harus dikeluarkan dalam laporan keuangan, hal ini bertujuan 

agar nantinya ada aset tetap pengganti yang bisa di pergunakan kembali dalam jangka 

waktu lama. Aset tetap tidak berwujud merupakan aset yang teridentifikasi tanpa wujud 

fisik tetapi memberi dampat ke perusahaan dan juga memberikan dampak ekonomi pada 

masa depan perusahaan, aset tetap tidak berwujud yang dimaksud adalah hak paten, hak 

cipta, goodwill, franchise, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan merk dagang. Untuk 

aset tetap tidak berwujud penurunan umur manfaat dari aset tersebut dinamakan 

depresiasi (depreciation) dan untuk aset tetap tidak berwujud dinamakan amortisasi 

(amorrization), sedangkan untuk sumber saya alam seperti tambang dan batu bara 

penurunan manfaat aset dinamakan deplesi (depletion). 

Mengingat pentingnya sebuah peranan dari aset tetap dan besarnya dana yang 

dibutuhkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, maka dibutuhkan suatu perlakuan 

akuntansi yang baik dan benar terhadap setiap aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

yang mencakup penentuan dan pencatatan harga perolehan,penyusunan aset tetap, 

pengeluaran biaya saat aset tetap digunakan untuk operasional perusahaan dalam 

penyajian aset didalam laporan keuangan. 

Seluruh sektor perusahaan setiap melakukan operasional menggunakan aktiva 

tetap berupa tanah dan bangunan. Meskipun tanah dan bangunan bisa didefinisikan 

untuk melunasi utang, tetapi aktiva tersebut tidak dapat di konversikan kedalam kas atau 

waktu yang singkat. Sehingga banyak pengembang (developer) melunasi utangnya 

dalam jangka watu yang telah ditentukan. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam menghitung penyusutan, 

metode garis lurus, metode unit produksi, metode saldo menurun, dan metode jumlah 

angka tahun serta metode jam kerja. 

Untuk perlakukan akuntansi terhadap aset tetap harus dikemukakan secara 

wajar, konsisten dan benar sehingga informasi terhadap laporan keuangan sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Apabila sebuah aset tetap yang di 

 

2 



3 

  

 
 

laporkan,disajikan secara tidak wajar akan menimbulkan pengaruh terhadap perkiraan 

penyusutan. 

Setelah aset tetap digunakan, perusahaan akan melakukan pengeluaran atau 

penambahan fasilitas aset tersebut. Ada dua kelompok pengeluaran selama aset tetap 

digunakan yaitu pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran 

pendapatan adalah pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk periode tersebut. 

Sedangkan pengeluaran modal adalah pengeluaran yang dilakukan sebagai tambahan 

harga pokok terhadap aset tetap. Penambahan yang efesiensi dan akan mendatangkan 

manfaat yang lebih dari satu periode akuntansi. Aset tetap dapat dihentikan 

pemakaiannya pada operasional perusahaan dan dapat dikeluarkan aset tetapnya dari 

pembukuan perusahaan yang disebabkan aset tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, 

rusak, dijual dan ditukar dengan aset lain. 

CV.Viva Sukses Abadi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

perdagangan, perusahaan ini berada di provinsi Riau kota Pekanbaru yang menjual 

berbagai macam jenis food seperti Es Cream, Susu PLM, Susu UHT, Orchid Butter, 

susu bubuk yang semua produknya dari Indofood. Perusahaan ini terletak tepat di 

Pergudangan Avian Bloc GG 23-25 Air Hitam Payung Sekaki Pekanbaru. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi Daftar Asete Tetap CV.Viva Sukses Abadi 
 

 
Jenis aset 

Harga Perolehan Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

31 Desember 2019 31 Desember 2019 31 Desember 2019 

Bangunan 2,500,000,000 500,000,000 2,000,000,000 

Peralatan 21,454,918,000 4,290,633,400 17,164,284,600 

Kendaraan 2,984,000,000 596,800,000 2,387,200,000 

Total 26,938,918,000 5,387,433,400 21,551,484,600 

Sumber : CV.Viva Sukses Abadi, Data Olahan 
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Dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa total aset tetap CV.Viva Sukses 

Abadi adalah Rp.21,551,484,600. 

Aset tetap merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan terutama 

perusahaan dagang, karena sifat aset tetap yang digunakan untuk kegiatan operasional 

perusahaan untuk memperjualbelikan barang dagang perusahaan, selain hal itu aset tetap 

juga salah satu hal yang paling utama untuk menunjang kegiatan perusahaan, jika tidak 

ada aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka perusahaan tidak akan bisa 

melakukan kegiatan operasional. Oleh karena itu seluruh pemangku ke pentingan 

didalam perusahaan dagang harus menjaga, merawat dan menggunakan aset tetap sebaik 

mungkin. Sebab aset tetap yaitu sumber kekayaan ekonomi yang dimiliki perusahaan. 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 

diterbitkan pada tahun 17 juli 2009 dan berlaku efektif pada 1 Januari 2011. Penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Publik adalah untuk entitas yang tidak 

memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk 

tujuan umum. Sehingan untuk penyusunan standar akuntansi keuangan lebih berlaku 

pada penggunaan SAK ETAP. 

Dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang benar dan tepat kepada 

pengguna internal perusahaan, suatu manajemen perusahaan perlu dilakukan 

menerapkan kebijakan akuntansi aset tetap dan penyusutannya yang berpedoman pada 

prinsip akuntansi yang baik dan dapat diterima sebagaimana ditetapkan dalam Starndar 

Akuntansi Keuangan tepatnya terdapat pada SAK ETAP. Dengan informasi diatas 

peneliti menemukan permasalahan pada perusahaan ini yaitu masih menyajikan aset 

tetap dengan bentuk gabungan dan belum dilakukannya pemisahan antara aset tetap 

yang mengalami penyusutan, aset yang digunakan untuk operasional dan aset yang 

hanya sifatnya perlengkapan yang dimiliki oleh perusahaan.Penyajian gabungan pada 

aset tetap di perusahaan belum sesuai dengan standar SAK ETAP 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kedudukan aset dalam 

perusahaan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap efektivitas operasional 

CV.Viva Sukses Abadi, oleh karena itu pengelolahan aset tetap perlu dilakukan secara 
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efektif dan efisien dalam penggunaan, pemeliharaan, maupun pencatatan. Dengan hal 

itu, maka permasalahan yang diteliti yaitu “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada 

CV.Viva Sukses Abadi Kota Pekanbaru Area Pergudangan Avian” 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap di CV.Viva Sukses Abadi sesuai 

dengan SAK ETAP ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada CV.Viva Sukses Abadi 

telah sesuai dengan peraturan SAK ETAP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini membelikan 

manfaat secara teoritis dan praktis sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

tentang perlakuan akuntansi aset tetap perusahaan berdasarkan SAK ETAP terutama 

untuk perusahaan dagang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.2.1 Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada 

perusahaan dagang yaitu CV.Viva Sukses Abadi 

1.4.2.2 Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan referensi 

bagi peneliti selanjtnya untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi aset 

tetap di CV.Viva Sukses Abadi atau di perusahaan dagang yang sejenis 

1.4.2.3 Bagi masyarakat 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi koreksi bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan dan dapat menjadi bahas evaluasi perusahaan untuk 

melihat perlakuan akuntansi aset tetap sudah memenuhi standar atau tidak. 

1.4.2.4 Bagi Perusahaan 

Penelitisn ini diharapkan dapat menjadi koreksi untuk memberikan Informasi 

terkait aset tetap yang dimilihi perusahaan CV.Viva Sukses Abadi dan kebijakan- 

kebijakan yan berkaitan dengan aset tetap perusahaan terutama aset tetap berwujud. 

1.4.2.5 Bagi akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan penelitian terutama yang berkaitan 

dengan aset tetap perusahaan dagang. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam sistematika penelitian ini dibagi atas lima bab. Masing-masing bab dibagi atas 

beberapa sub bab yang saling berhubungan dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah yang 

menjadi alasan pemilihan penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi permasalahan yang diteliti 

dalam penelitian ini, dan penelitian sebelumnya 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini tentang identifikasi variabel, definisi metode penelitian, serta 

pendekatan penelitian yang digunakan, jenis sumber data dan 

menguraikan prosedur penelitian data, penetuan sampel serta teknik 

analisis sampel yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
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Bab ini akan menjelaskan secara garis besar mengenai gambaran umum 

perusahaan yang ada diteliti,sejarah singkat, dan profil perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dikemukakan hasil dan pembahasan terkait pengakuan 

akuntansi aset tetap perusahaan, menjelaskan secara gambaran umun 

subjek dan objek yang di teliti serta menguraikan hasil analisis penelitian 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup. Dan pada bab ini akan dikemukakan 

kesimpulan dari hasil analisis dan saran sehubungan dengan hasil 

penelitian. 
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