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BAB I 
 
  

PENDAHULUAN 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 
 
 
              Perkembangan ilmu Akuntansi dewasa ini dan perencanaanya yang vital 

menuntut perusahaan untuk dapat menggunakannya secara efektif dan optimal. 

Akuntansi secara menyeluruh dapat diartikan menyediakan informasi yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan strategi bisinis perusahaan. 

Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan, yang terdiri dari: 

Neraca, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas, Laporan Laba/Rugi, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang disajikan perusahaan ini 

harus dapat memenuhi kebutuhan internal perusahaan, antara lain sebagai penyedia 

informasi yang dibutuhkan oleh manajemen, baik dalam rangka melaporkan 

aktivitas perusahaan yang telah lewat (historical activity) maupun dalam rangka 

menyediakan data yang bermanfaat bagi pihak eksternal perusahaan, dan diantara 

kebutuhan eksternal yang penting adalah menyajikan Laporan Keuangan untuk 

dilampirkan dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan. 

       Salah satu unsur yang memiliki nilai dan pengaruh cukup besar dalam Laporan 

Keuangan adalah aktiva tetap. Setiap perusahaan pasti memiliki aktiva tetap sebagai 

sarana bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, seperti: mesin-

mesin, kendaraan, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Aktiva semacam ini 
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biasanya memiliki masa pemakaian yang lama dan diharapkan dapat memberikan 

manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Cara perolehannyapun ada 

bermacam-macam, seperti: membeli tunai, membeli dengan cara angsuran (kredit), 

menyewa dan sewa guna usaha yang biasanya disebut dengan perjanjian sewa beli 

(Leasing). Leasing ini dalam perkembangannya memberikan keuntungan yang 

cukup besar bagi kebanyakan perusahaan yang melakukan perjanjian, karena 

leasing dapat berguna bagi perusahaan dalam melakukan penghematan biaya-biaya 

yang berkaitan dengan aktiva tetap. Leasing dijadikan sebagai salah satu pilihan 

perusahaan berkaitan dengan aktiva tetap yaitu apakah perusahaan seharusnya 

membeli, melakukan re-evaluasi atau melakukan leasing terhadap aktiva tetapnya. 

       Dari uraian diatas, jelaslah bahwa analisa informasi keuangan bermanfaat 

dalam suatu perusahaan untuk melihat dan menilai kondisi keuangan perusahaan, 

terlebih lagi ada perbedaan ketentuan antara metode akuntansi dengan Laporan 

Laba/Rugi mengenai hal tertentu, salah satunya tentang penyusutan aktiva tetap 

bahkan alternatif lain yang mendasari pertimbangan perusahaan dalam melakukan 

pilihan-pilihan atas aktiva tetapnya, salah satunya melalui leasing. Hal ini pula yang 

menjadi latar belakang bagi penulis untuk membahas “Evaluasi Metode Perolehan 

Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan pada PT. 

Luxindo Raya”. 

 

 

 



 3

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah 

             Permasalahan yang akan diangkat penulis adalah bagaimana mengevaluasi 

perbandingan metode perolehan aktiva tetap dan pembatasan masalah dalam skripsi 

ini hanya dibatasi pada perolehan kendaraan saja, diasumsikan tidak ada nilai sisa 

(residu) pada kendaraan. 

C. Perumusan Masalah 

       Sesuai dengan judul penelitian ini, yang akan menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini berkaitan dengan evaluasi perbandingan metode perolehan 

aktiva tetap (kendaraan) dan jika penerapannya menggunakan metode leasing 

dalam menentukan besarnya penghematan pengeluaran. Maka penulis mencoba 

untuk menguraikan dalam penelitian ini menjadi sebagai berikut: 

1. Bagaimana metode yang digunakan perusahaan dalam memperoleh aktiva 

tetap? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi atas perolehan terhadap aktiva tetap 

(kendaraan)? 

3. Bagaimana pengaruh penerapan sewa guna usaha (leasing) dan pembelian 

langsung aktiva tetap (kendaraan) terhadap laporan keuangan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui metode apakah yang digunakan perusahaan dalam 

memperoleh aktiva tetap? 
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2. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap sewa guna usaha (leasing) 

terhadap aktiva tetap  (kendaraan). 

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sewa guna usaha (leasing) dan 

pembelian langsung aktiva tetap (kendaraan) terhadap aktiva tetap. 

 

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

                   Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

sebagai berikut: 

1. Dapat mengetahui perbedaan antara teori-teori yang telah dipelajari dengan 

praktek yang terjadi dalam perusahaan. 

2. Dapat dijadikan bahan masukan bagi manajemen perusahaan PT. Luxindo Raya 

dalam mengevaluasi metode perolehan aktiva tetap (kendaraan) yang selama ini 

digunakan terhadap penghematan pengeluarannya. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuan 

efisiensi pengeluaran dan membantu manajemen dalam mencapai sasaran 

perusahaan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

       Sistematika dari penulisan skripsi yang disusun ini adalah sebagai berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, Penulis melakukan pembahasan mengenai latar 

belakang Penulisan, identifikasi dan pembatasan masalah, 

perumusan  

masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : LANDASAN TEORITIS 

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai teori-teori yang 

melandasi dan mendukung penulisan skripsi, antara lain 

pengertian dari aktiva tetap, jenis-jenis aktiva tetap, perolehan 

aktiva tetap dan leasing. Selain itu juga diuraikan pengertian 

Laporan Keuangan dan tinjauan umum mengenai Laporan 

Keuangan perusahaan. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan mengenai tempat dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data/informasi, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan/analisa data yag 

dilakukan. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan, dan kegiatan-kegiatan usaha perusahaan  
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BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, terdapat penghitungan alokasi pengeluaran 

untuk perolehan aktiva tetap (kendaraan) dengan leasing serta 

pengaruhnya pada Laporan Keuangan perusahaan. 

BAB VI  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap kegiatan 

yang dilakukan didalam perusahaan agar dapat membawa 

perubahan yang positif bagi manajemen perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




