
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum akuntansi mencakup kegiatan pendapatan dimulai dari transaksi 

dicatat untuk pertama kali dalam jurnal hingga menjadi laporan keuangan. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa akuntansi sangatlah penting dalam kegiatan sehari-hari 

terutama bagi operasi perusahaan dalam satu periode. Di dalam akuntansi kita telah 

mengenal proses penyusunan laporan keuangan yang mana terdapat nama-nama akun 

dan nomor-nomor akun yang sesuai dengan ketentuan perusahaan. Proses akuntansi 

diantaranya mulai dengan bukti transaksi, jurnal (jurnal umum dan jurnal khusus), 

posting buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan 

(laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan ekuitas), jurnal penutup, neraca saldo 

setelah pentupan, dan jurnal balik. 

Dari tahapan diatas laporan keuangan neraca terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, 

kewajiban dan modal. Aktiva tetap terdiri dari aktiva tetap berwujud dan tidak 

berwujud. Oleh karena itu perlunya untuk mengetahui serta memahami secara rinci 

tentang aktiva tetap.Dengan cara demikian kita mampu mengaplikasikan apa saja 

yang terdapat di dalam aktiva tetap sebuah perusahaan. 

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang teluk bayur MerupakanBadan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di bawah naungan Departemen Perhubungan. Perusahaan 

diposisikan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan program pembangunan 

nasional serta ekonomi dan untuk perusahaan sendiri adalah mencari keuntungan 

dengan menyediakan pelayanan jasa kepelabuhan dan aktivitas bisnis lainnya. 

Mengingat pentingnya aset tetap dalam  kewajaran penilaian dalam laporan 

keuangan maka penulis tertarik untuk membahas topik yang berjudul “AKUNTANSI 



 

ASET TETAP PADA PT. PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG 

TELUK BAYUR” 

A.  Rumusan Masalah 

1. Apa  aset tetap yang dimiliki oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero)? 

2. Bagaimana cara peroleh anaset tetap yang ada padaPT. Pelabuhan Indonesia 

II (Persero)? 

3. Apa saja pengeluaran selama kepemilikan aset tetap pada PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero)? 

4. Bagaimana perhitungan penyusutan aset tetap ? 

 

 

B.  Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1. Tujuan Penulisan 

a. Untuk mengetahui apa saja aset tetap yang dimiliki PT. Pelabuhan Indonesia II 

(Persero). 

b. Untuk mengetahui bagaimana cara perolehan aset tetap pada PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero). 

c. Untuk mengetahui pengeluaran selama kepemilikan aset tetap pada PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero). 

d. Untuk mengetahui perhitungan penyusutan aset tetap padaPT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) 

2. Manfaat Penulisan 

a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada program  

Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas 

b. Penulisan ini dapat dijadikan suatu alat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

aset yang dimiliki  PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). 



 

c. Penulisan ini dapat diharapkan untuk bisa di aplikasikan pada perusahaan guna 

meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan semua aset yang dimiliki PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) 

 

 

 

 

C. Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan magang ini mengenai “AKUNTANSI ASET TETAP PADA PT. 

PELABUHAN INDONESIA II (PERSERO) CABANG TELUK BAYUR.”  

Penulisan ini terdiri dari 5 BAB dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan  

Berisi penjelasan secara singkat mengenai latar belakang,rumusan maslah,tujuan dan 

manfaat penulisan,waktu dan pelaksanaan magang,dan sistematika penulisan. 

Bab II : Landasan Teori  

Merupakan landasan teori yang berisi tentang pengertian aset tetap, klarifikasi aset 

tetap, perolehan aset tetap, pengeluaran setelah masa perolehan, penyusutan aset tetap, 

penghapusan/pelepasan aset tetap, dan penyajian aset tetap di laporan keuangan. 

Bab III : Gambaran Umum  

Berisi tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah singkat 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, strategi dan sasaran perusahaan, aktivitas 

perusahaan, dan struktur organisasi. 

Bab IV : Pembahasan  



 

Berisi tentang pembahasan yang terdiri dari pengertian aset tetap, klasifikasi aset 

tetap, perolehan aset tetap, pengeluaran setelah masa perolehan, penyusutan aset tetap, 

penghapusan /pelepasan aset tetap, penyajian aset tetap pada laporan keuangan. 

Bab V : Penutup 

Berisi tentang Penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran tentang kegiatan 

magang yang penulis lakukan. 

 

 


