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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam menghadapi perkembangan usaha yang semakin maju, sebuah perusahaan 

yang didirikan harus memiliki tujuan agar dapat membuat perusahaan hidup dalam 

jangka panjang, yang dimana perusahaan-perusahaan harus mempertahankan 

kelangsungan hidupnya melalui pencapaian tujuan. Suatu tujuan perusahaan akan 

tercapai bila perusahaan dikelola dengan baik, sehingga sesuai dengan harapan yang 

telah di tetapkan oleh perusahaan (Kieso and Weygant, 2000). 

Menurut Kieso and Weygant (2000), “Tujuan suatu perusahaan adalah untuk 

memperoleh laba yang optimal atas investasi yang telah ditanamkan dalam perusahaan.” 

Salah satu bentuk investasi tersebut adalah aktiva tetap yang digunakan dalam kegiatan 

perusahaan, yaitu aktiva yang mempunyai umur ekonomis lebih dari satu periode. Untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan yang efektif dan kebutuhan yang tepat 

dalam penggunaan, pemeliharaan maupun pencatatannya (Kieso and Weygant, 2000). 

Wujud dari aktiva tetap pada dasarnya adalah barang-barang fisik yang dimiliki 

perusahaan untuk memperlancar proses produksi atau untuk menyediakan jasa bagi 

perusahaan dalam kegiatan normal perusahaan yang mempunyai masa manfaat lebih 

dari satu tahun (Kieso and Weygant, 2000). 
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Bersamaan dengan berlalunya waktu, nilai ekonomis suatu aktiva tetap tersebut 

harus dapat dibebankan secara tepat dan salah satu caranya adalah dengan menentukan 

metode penyusutan (Kieso and Weygant, 2000). Menurut Warren et al. (2005:395) 

“Penurunan harga perolehan karena menurunnya kegunaan sejalan sejalan 

dengan berlalunya waktu dalam penggunaan disebut penyusutan (Depreciation)”.  

Perusahaan harus mampu menerapkan metode yang tepat pada suatu aktiva 

tertentu, metode penyusutan yang berbeda akan menghasilkan alokasi biaya penyusutan 

yang berbeda sehingga akan mempengaruhi harga pokok penjualan dan beban usaha 

yang mempengaruhi besarnya laba yang akan diperoleh perusahaan (Ahmed Riadi dan 

Belkaoui, 2001:51). 

Besarnya beban penyusutan aktiva tetap mempengaruhi besar kecilnya laba yang 

diperoleh perusahaan. Oleh karena itu perlu diadakan analisis terhadap metode 

penyusutan yang diterapkan perusahaan dalam aktiva tetapnya. Pada umumnya nilai 

ekonomis suatu aktiva tetap akan mengalami penurunan yang disebabkan pemakaian, 

kerusakan dan keusangan (Ahmed Riadi dan Belakoui (2001:51). 

Dalam hal ini perusahaan harus memperhatikan masalah pada biaya reparasi dan 

pemeliharaan apakah relatif konstan sepanjang umur aktiva tetap atau semakin 

meningkat (Ahmed Riadi dan Belkaoui, 2001:51). 

Oleh karena itu penulis akan meneliti bagaimana perusahaan menerapkan metode 

pencatatan penyusutan aktiva tetap dalam laporan keuangan termasuk bagaimana 

perusahaan menghitung penyusutan dan metode yang digunakan dalam pencatatan 

penyusutan aktiva tetap tersebut. CV.Niagara adalah perusahaan yang berada dibidang 
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perindustrian rotan dan furniture yang berada di antara perbatasan Cirebon dan 

Palimanan. Pada CV.Niagara besarnya penyusutan aktiva masih terbilang besar dan 

sangat merugikan bagi perusahaan, oleh karena itu penulis ingin menerapkan berbagai 

metode penyusutan aktiva yang paling menguntungkan bagi CV.Niagara 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terarik untuk mengadakan penelitian 

berhubungan dengan analisis penggunaan metode-metode penyusutan aktiva tetap, yang 

kemudian penelitian ini digunakan sebagai judul skripsi, yaitu: 

“Analisis Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap dan 

Pengaruhnya Terhadap Laba Perusahaan” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasikan masalah yang timbul, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan metode penyusutan aktiva tetap yang diterapkan pada 

CV.Niagara 

2. Seberapa besar pengaruh metode penyusutan aktiva tetap terhadap laba perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode 

penyusutan aktiva tetap pada CV.Niagara dan juga untuk mengetahui pengaruh metode 

penyusutan aktiva tetap terhadap laba CV.Niagara 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat beguna sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, untuk memahami berbagai metode penyusutan dan 

penerapannya dalam praktik dan sebagai salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sidang sarjana fakultas ekonomi di Universitas 

MARANATHA Bandung. 

2. Bagi perusahaan, diharapkan melalui penelitian bisa berguna sebagai 

bahan pertimbangan dan evaluasi dalam perlakuan akuntansi terhadap 

aktiva tetap yang selama ini dijalankan. 

3. Bagi pihak lain, sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut dan 

menambah pengetahuan serta bahan referensi khususnya tentang metode 

penyusutan aktiva tetap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


