
1       Universitas Kristen Maranatha 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era globalisasi dewasa ini dunia usaha berkembang dengan pesat, hal 

ini terjadi seiring dengan teknologi yang semakin canggih sehingga menuntut 

kesiapan para perusahaan untuk siap bersaing dengan perusahaan yang lain. 

Perkembangan dunia usaha ini tidak hanya didalam negeri, tetapi juga ditingkat 

regional dan internasional.  

Meningkatnya daya saing dalam era globalisasi, era industri, era teknologi 

atau era informasi dewasa ini telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk 

lebih mengusahakan perbaikan kualitas dan produktivitas produknya baik 

barang maupun jasa. 

Untuk mencapai perbaikan tersebut dibutuhkan kemampuan manajemen 

perusahaan yang dapat diandalkan untuk mengatur dan mengelola seluruh 

sumber daya yang dimiliki. Salah satu sumber daya perusahaan yang penting  

dan berkaitan langsung dengan operasi perusahaan adalah aktiva tetap. Aktiva 

tetap merupakan aktiva yang sangat penting dalam menunjang kegiatan 

operasional perusahaan sehingga perusahaan dapat beraktivitas secara efektif 

dan efisien. Apabila aktiva tetap tidak dimiliki perusahaan maka secara otomatis 

perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya. Pada dasarnya aktiva 

tetap tersebut digunakan oleh semua perusahaan yang bergerak dalam sektor 

produksi barang maupun pada perusahaan yang bergerak pada sektor jasa.  
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Sehubungan dengan hal diatas maka aktiva tetap digunakan perusahaan 

dalam mencapai tujuannya yaitu memperoleh laba serta menunjang 

kelangsungan hidup perusahaan. Untuk dapat memperoleh laba secara maksimal 

selain itu harus didukung oleh kemampuan manajemen perusahaan untuk 

mengevaluasi aktiva tetap yang akan digunakan dimana aktiva tetap yang akan 

dibeli dan aktiva tetap yang sudah tidak layak operasi harus diganti. Oleh karena 

itu diperlukan kebijakan yang cermat dari manajemen perusahaan terutama 

dalam pemilihan, penggunaan dan pemeliharaan aktiva tetap tersebut. 

Besarnya aktiva tetap yang digunakan akan mengakibatkan besarnya beban 

yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap 

pendapatan yang diperoleh. Pendapatan dan beban ini akan dibandingkan 

untuk menentukan laba operasi. Besarnya laba operasi yang diperoleh akan 

dibandingkan dengan rata-rata aktiva operasi yang akan digunakan akan 

menghasilkan Return On Investment (ROI). Return On Investment digunakan 

untuk mengukur kinerja perusahaan terhadap keefektifan dan kefisienan aktiva 

tetap yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi bagi perusahaan. 

Keputusan untuk investasi dalam aktiva tetap sangat menentukan karena 

menyangkut dana yang besar jumlahnya dan untuk periode yang lama oleh 

karena itu keputusan mengenai investasi aktiva tetap mempunyai pengaruh yang 

baik dan buruk terhadap profitabilitas perusahaan. 

Untuk menilai seberapa baik kinerja perusahaan, salah satu dengan melihat 

dan membandingkan jumlah pendapatan yang diperoleh dengan beban yang 

dikeluarkan sehingga laba operasi yang diperoleh harus diupayakan agar dapat 
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menghasilkan pengembangan investasi yang cukup besar untuk perluasan 

dimasa yang akan datang. 

Mengingat pentingnya aktiva tetap didalam suatu perusahaan, maka penulis 

tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul “ Pengaruh 

Investasi Aktiva Tetap Terhadap Return On Investment ”  

 

1.2 Indentifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang akan penulis bahas dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana realisasi pelaksanaan peningkatan Investasi aktiva tetap 

yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) ? 

2. Bagaimana penentuan ROI pada PT. Kereta Api (Persero) ? 

3. Bagaimana pengaruh investasi aktiva tetap terhadap ROI?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui realisasi pelaksanaan peningkatan Investasi aktiva tetap 

yang dilaksanakan oleh PT. Kereta Api (Persero) 

2. Mengetahui penentuan ROI pada PT. Kereta Api (Persero). 

3. Untuk mengetahui pengaruh investasi aktiva tetap terhadap ROI. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkaitan dengan masalah ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat 

dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 

wawasan dan pemahaman tentang aktiva tetap dan Return On 

Investment serta membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya 

yang terjadi. 

2. Bagi perusahaan 

Dapat menjadi bahan masukan untuk mengevaluasi kebijakan 

perusahaan dan penentuan aktiva tetap yang berhubungan dengan 

Return On Investment. 

3. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

dapat menjadi bahan referensi khususnya untuk mangkaji topik-topik 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

1.5 Rerangka Pemikiran 

Dalam era globalisasi dan semakin kompetitifnya persaingan dalam dunia 

bisnis, suatu perusahaan akan berusaha untuk mengelola kegiatan usahanya 

secara efektif dan efisien sehingga dapat memperoleh laba yang maksimal agar 

dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan memperluas usahanya. 
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Perluasan usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengatur, memelihara dan 

menggunakan aktiva tetap dengan baik. Manajemen perusahaan dapat 

mengganti aktiva tetap yang tidak layak operasi dengan aktiva tetap yang baru, 

penambahan aktiva tetap yang sudah ada untuk meningkatkan kapasitas atau 

perluasan aktiva tetap lama yang sudah ada sehingga dari usaha tersebut 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pada konsumen, meningkatkan 

keuntungan, meningkatkan kualitas produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan para konsumen. 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (16,25) mendefinisi aktiva tetap adalah : 

“ Aktiva tetap adalah aktiva tak berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 
pakai atau dibandingkan lebih dahulu yang digunakan dalam operasi 
perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual, dalam rangka kegiatan normal 
perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun “.  
 

Menurut Fees and Warren  ( 1999;  380 ) mendefinisikan : 

“  Plant asset are long term or relatively permanent tangible asset that are used 
in the normal bussines operations, they are owned by their enterprises and are 
not hold for sale in the ordinary course of bussines “ 
 

Dari kedua definisi aktiva tetap diatas diperoleh kesimpulan bahwa aktiva 

tetap diperoleh atau dibeli sebelum aktiva tersebut menghasilkan manfaat yang 

mana manfaat tersebut diharapkan akan dinikmati dimasa yang akan datang. 

Oleh karena itu aktiva tetap dapat menjadi ukuran keberhasilan bagi suatu 

perusahaan. Menurut Anthony, Dearden, Bedford, terjemahan Kusnadi, penerbit 

ITB Bandung ( 1997, 663 dan 664 ) menyatakan bahwa : 

“ Dasar pengukuran laba yang digunakan adalah laba operasi atau usaha, 
adapun pengukuran rata-rata tersebut berasal dari nilai aktiva usaha bersih 
awal periode ditambah dengan nilai aktiva operasi usaha pada akhir periode di 
bagi dua (2) yang merupakan cara lazim digunakan oleh perusahaan “.   
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Dari definisi tersebut meningkatnya aktiva tetap merupakan salah satu 

pengukuran keberhasilan dari suatu perusahaan. karena aktiva tetap merupakan 

aktiva yang penting bagi perusahaan dalam kegiatan operasional untuk 

memproduksi barang ataupun jasa. Dengan meningkatnya aktiva tetap maka 

perusahaan dapat meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki kualitas dari 

barang atau jasa yang dihasilkan. 

Keputusan untuk investasi dalam aktiva tetap sangat penting karena 

perusahaan harus memperhitungkan dana yang besar jumlahnya untuk 

memperoleh aktiva tetap, jumlah beban yang akan dikeluarkan untuk 

memelihara aktiva tetap dan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva tetap. 

Pendapatan yang didapat dan beban dikeluarkan perusahaan dibandingkan untuk 

menetapkan laba atau rugi yang dialami perusahaan. 

Perusahaan dapat mengukur keefektifan dan keefisienan dari aktiva tetap 

yang digunakan dengan menghitung Return On Investment, yaitu dengan cara 

laba operasi yang diperoleh akan dibandingkan dengan rata-rata aktiva operasi  

yang digunakan.  

 

1. 6  Hipotesis 

Karena penting aktiva tetap terhadap kegiatan perusahaan maka perlu diukur 

keefektifan dan keefesienan aktiva tetap salah satu alat adalah Return On 

Investment. maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut  : 

“ Terdapat pengaruh investasi aktiva tetap perusahaan  dengan Return On 

Investment perusahaan “ 
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1.7 Metode penelitian 

Dalam pendekatan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

statistik deskriptif. Metode statistik deskriptif yaitu suatu metode penelitian 

yang berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan 

mengenai suatu data atau keadan atau fenomena.  

Penulis juga menggunakan metode statistik inferensi atau statistik induktif 

penelitian ini adalah bagian dari statistik yang mempelajari mengenai penafsiran 

dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah 

tersedia. Dalam penelitian ini akan didasarkan analisis regresi untuk mengetahui 

pengaruh antar variabel dan analisis korelasi untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara variabel. 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data, antara lain : 

1. Penelitian Lapangan  

Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer 

yang secara langsung mengakibatkan perusahaan sebagai objek 

penelitian, dan tehnik-tehnik yang digunakan peneliti adalah : 

a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan Tanya jawab antara penulis dengan para 

pimpinan, staf kompeten. Dengan cara ini diharapkan dapat 

memperoleh data-data atau informasi tentang kegiatan 

PT.Kereta Api dan dapat diketahui masalah yang khusus yang 

dihadapi. 
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b. Studi dokumentasi, yaitu teknik peninjauan terhadap 

dokumen perusahaan dengan mengumpulkan, menelaah dan 

menganalisis dokumen tersebut yang berkaitan dengan 

penelitian ini. 

2. Studi kepustakaan (Library research), dalam penelitian ini penulis 

mengumpulkan data-data dengan cara membaca, memahami dan 

menelaah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang diteliti. 

Cara ini dimaksudkan untuk memperoleh data dalam menunjang 

yang melalui penelitian dilapangan. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Kereta Api dan pengumpulan data dimulai 

pada bulan September sampai dengan selesai. 

 
 
 


