
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil Menengah. Merupakan 

salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, UMKM 

pada mulanya mengalami kemajuan yang tidak berarti baik dari segi kuantitas 

maupun kualitas, karena pada saat itu belum terdapat perhatian yang serius dari 

pihak-pihak yang berwenang, perhatian hanya diarahkan sebagai bentuk formalitas 

saja. Sejak terjadinya krisis moneter pada tahun 1997/1998 dimana UMKM 

mempunyai katahanan yang relatif baik dibanding usaha besar. 

Suatu perusahaan akan berusaha agar dapat mencapai tujuan yang 

diharapkannya. Untuk menunjang tercapainya tujuan itu, setiap perusahaan 

mempunyai aktiva tetap tertentu guna untuk memperlancar kegiatan yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu aset tetap merupakan suatu komponen yang sagat 

penting dalam suatu perusahaan sehingga harus dikelola dengan baik. Pada 

umumnya perusahaan mempunyai aset tetap yang terdiri dari tanah, bangunan, 

kendaraan, mesin dan perlengkapan yang menunjang kinerja perusahaan. 

Pada umumnya perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam menjalankan 

aktivitas operasinya, dengan menggunakan aktiva tetap kinerja perusahaan akan 

dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Setiap perusahaan akan memiliki aset yang 

berbeda antara satu dengan lainnya, perusahaan yang bergerak dibidang yang sama, 

belum tentu memiliki aset tetap yang sama. 
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Sebagian perusahaan menginvestasikan sebgian besar modalnya dalam 

bentuk aset yang bersifat tahan lama yang digunakan untuk operasi sehari-hari. Aset 

yang bersifat tahan lama ini disebut aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang 

berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih 

dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual 

dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun. Aset tetap merupakan komponen aset yang paling besar nilainya di dalam 

neraca (laporan posisi keuangan) sebagai besar perusahaan. (Dwi Martani, dkk, 

2012:270)  

Pengakuan aset tetap berwujud dimulai ketika telah dicatat biaya perolehan 

aset tetap berwujud ke dalam catatan akuntansi perusahaan. Menurut PSAK No. 16 

(IAI 2012), biaya perolehan adalah 

“sejumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang 

diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi atau 

dapat diterapkan dalam jumlah yang diatribusikan ke aset pada saat pertama kali 

diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain”. 

 

 Setelah aset tetap diperoleh maka aset tetap tersebut akan digunakan oleh 

perusahaan untuk kegiatan operasional maupun produksinya. Perlakuan akuntansi 

aset tetap perusahaan terdiri dari beberapa perlakuan, salah satu diantaranya adalah 

perlakuan akuntansi aset tetap adalah Penyusutan Aset Tetap. Pengakuan adanya 

penurunan nilai aset tetap berwujud yaitu disebut dengan penyusutan 

(Depresiasi/Depreciation). Ada beberapa metode penyusutan, dan pada umumnya 

yang dipakai di Indonesia adalah Metode Garis Lurus (Straight Line Method), 

Metode Unit Produksi (Unit Production Method) dan Metode Saldo Menurun Ganda 

(Double Decline Method). 
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Aset tetap memiliki pengaruh yang signifikan pada laporan posisi keuangan 

perusahaan karena aset tetap memiliki nilai material dan masa manfaat yang lebih 

dari satu periode akuntansi. UD. Media Ilmu merupakan usaha  yang bergerak pada 

bidang manufaktur dimana pada usaha ini terdapat berbagai macam aset tetap 

(seperti : bangunan, mesin, kendaraan) yang dimiliki yang digunakan untuk 

menjalankan usahanya. Aset tetap yang dipergunakan dalam menjalankan usaha 

memiliki masa manfaat yang lama dan umumnya lebih dari satu tahun sehingga aset 

perlu mendapatkan perlakuan khusus terutama dari segi metode penyusutannya.  

Masalah yang dialami UD. Media Ilmu yaitu tidak memperhitungkan 

penyusutan aset tetap yang terdapat dalam usaha tersebut.UD. Media Ilmu bukanlah 

perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik maka dalam menghitung penyusutan 

aset tetap harus berdasarkan  pada SAK ETAP.  

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini tertarik untuk menggunakan 

topik aset tetap dengan spesifikasi judul “ANALISIS PERHITUNGAN 

PENYUSUTAN ASET TETAP PADA UD. MEDIA ILMU GRESIK 

BERDASARKAN SAK ETAP ” 

1.2 Penjelasan Judul 

Untuk menghindari adanya salah satu penafsiran judul maka berikut ini akan 

dijelaskan secara singkat dan jelas mengenai judul diatas : 

Analisis  

Analisis adalah aktivitas yang digunakan untuk mengurai, membedakan serta 

mengelompokkan kemudian mencari maknanya. 
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Perhitungan  

Perhitungan adalah penjumlahan atau penentuan jumlah yang akan diperoleh 

secara signifikan. 

Penyusutan 

Penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap 

sedemikian sehingga jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat 

dialokasikan secara sistematis selama masa manfaatnya. 

Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak 

lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama 

lebih dari satu tahun.  

UD. MEDIA ILMU 

UD. MEDIA ILMU adalah usaha yang bergerak pada bidang manufaktur 

dengan usaha yang dijalankan adalah percetakan. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap pada UD. Media Ilmu 

berdasarkan SAK ETAP? 

2. Metode manakah yang paling cocok digunakan oleh UD. Media Ilmu 

dalam perhitungan penyusutan aset tetap ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dari penelitian ini, adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap pada UD. MEDIA 

ILMU berdasarkan SAK ETAP. 

2. Untuk mengetahui metode manakah yang cocok digunakan oleh UD. 

Media Ilmu dalam perhitungan penyusutan aset tetap. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai banyak manfaat bagi beberapa pihak. Pihak 

tersebut antara lain adalah: 

1.5.1   Bagi Perusahaan 

Manfaat adanya penellitian ini dari pihak perusahaan adalah: 

1. Dapat memberikan masukan sebagai saran pada UD. MEDIA ILMU 

tentang penyusutan aset tetap perusahaan 

2. Dapat membantu menyelesaikan perhitungan aset tetap perusahaan. 

1.5.2   Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Bagi STIE Perbanas Surabaya manfaat yang diperoleh adalah: 

Menambah jalinan kerjasama bagi pihak STIE Perbanas Surabaya dengan  

pihak UD. MEDIA ILMU 

1.5.3   Bagi penulis Selanjutnya 

Manfaat yang diperoleh bagi pihak penulis selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian selanjutnya 

1.6.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini ada beberapa 

macam. Macam metode tersebut adalah : 

1.6.1 Sumber dan Jenis Data 

Rancangan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada 

pemilik UD. Media Ilmu. Data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen yang 

dimiliki oleh UD. Media Ilmu. 

1.6.2 Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui 

wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan salah satu pihak dari UD. 

Media Ilmu. 

b. Observasi 

Observasi merupakan metode yang melihat dan melakukan pengamatan 

langsung mengenai objek penelitian. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari 

buku-buku yang berhubungan dengan tema dan judul penelitian.  
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1.6.3  Ruang lingkup penelitian 

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis hanya membatasi ruang lingkup 

pembahasannya pada uraian metode penyusutan aset tetap di UD. MEDIA ILMU 

yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun sampai dengan tahun 2016. 

 


