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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

 Dalam setiap perusahaan, akuntansi memegang peranan penting karena 

fungsi akuntansi dapat memberikan informasi keuangan dan non keuangan dari 

suatu perusahaan (Ridwan, 2016:1). Setiap perusahaan harus dikelola dengan baik 

agar tujuan yang diinginkan perusahaan dapat tercapai. Dalam pengambilan 

keputusan pengelolaan perusahaan dilakukan oleh manajemen dengan mengolah 

informasi – informasi yang diperoleh dan dibutuhkan oleh perusahaan. 

Pengambilan keputusan yang baik adalah berdasarkan informasi yang tepat dan 

akurat. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan sistem informasi akuntansi yang 

merupakan salah satu bagian dari informasi manajemen (Ramadhan, 2020:1). 

 Sistem informasi akuntansi merupakan hal yang penting dimiliki oleh 

perusahaan karena tujuan dari sistem informasi akuntansi ialah menyediakan 

informasi bagi para pengguna informasi akuntansi yaitu pemilik perusahaan, 

investor dan pengguna lainnya. Dari waktu ke waktu sistem informasi akuntansi 

terus berkembang sehingga menyebabkan perusahaan bertindak secara efektif dan 

efisien dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya sistem 

informasi akuntansi yang efektif dan efisien, diharapkan dapat memberikan 

informasi yang handal, menyediakan informasi yang berkualitas, mengurangi 

kesalahan – kesalahan dalam menyediakan informasi, serta tujuan dari informasi 

yang diberikan jelas bagi pihak – pihak yang membutuhkan (Sinaga, 2018:2).
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 Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, 

atau untuk tujuan administrasi dan diperkirakan dapat digunakan selama lebih dari 

satu periode (PSAK No.16, 2018:16.2). Aset tetap  terdiri dari dua yaitu aset tetap 

berwujud dan tidak berwujud. Aset tetap merupakan faktor penting sebagai 

penunjang aktivitas perusahaan dan kegiatan operasional perusahaan, karena aset 

tetap merupakan faktor yang cukup besar dan memiliki andil dalam menghasilkan 

laporan keuangan. 

 Ada beberapa cara untuk memperoleh aset tetap pada umumnya, yaitu dapat 

diperoleh melalui pembelian tunai atau pembelian kredit, membuat sendiri dan 

juga dapat diperoleh melalui pertukaran aset tetap. Berkurangnya kapasitas berarti 

berkurangnya nilai aset tetap yang bersangkutan. Pengakuan adanya penurunan 

nilai aset tetap berwujud disebut penyusutan, sedangkan pengakuan adanya 

penyusutan aset tetap tidak berwujud disebut amortisasi. Perhitungan penyusutan 

aset tetap dilakukan berdasarkan masa manfaatnya. Perusahaan perlu untuk 

melakukan sistem akuntansi aset tetap sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan dengan tujuan untuk mencatat setiap terjadinya transaksi yang berkaitan 

dengan aset tetap dan melaporkan keadaan aset tetap pada saat diperlukan  

(Ridwan, 2016:2). 

 Sistem pencatatan akuntansi adalah formulir - formulir, catatan – catatan,  

prosedur -prosedur dan alat- alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai 

usaha suatu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik 

untuk laporan – laporan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi 
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usahanya dan bagi pihak – pihak lain yang berkepentingan seperti pemegang 

saham, kreditur dan lembaga – lembaga pemerintah untuk menilai hasil operasi 

perusahaan (Baridwan, 2010:3). Sistem informasi aset tetap ialah suatu sistem 

informasi yang menyediakan mekanisme otorisasi sejak pencatatan sampai dengan 

penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Digunakan oleh manajemen dalam 

mengelola kekayaan aset tetap yang memiliki wujud dan manfaat ekonomis lebih 

dari satu tahun, serta diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

operasionalnya, bukan untuk dijual kembali. 

 Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset tetap yang dalam 

prosedur pencatatan akuntansinya harus mengikuti prinsip akuntansi agar 

informasi mengenai aset tetap yang disajikan dapat dipercaya oleh pihak internal 

maupun eksternal. Pada umumnya kebijakan-kebijakan akuntansi aset tetap yang 

terdapat dalam suatu perusahaan memiliki harga pokok perolehan aset tetap dan 

pembebanan biaya yang timbul selama manfaat ekonomis aset tersebut (Ridwan, 

2016:1).  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui bahwa aset tetap 

merupakan keputusan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup perusahaan, 

dan dalam tugas akhir ini diangkat judul “SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 

ASET TETAP  PADA PT POS INDONESIA (Persero) SBS 60300 CABANG 

SURABAYA SELATAN” 

 

 

1.2. Tujuan Tugas Akhir 
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  Tujuan dari penyusunan tugas akhir adalah : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pencatatan aset tetap pada PT Pos 

Indonesia (Persero) SBS 60300. 

2. Untuk mengetahui komponen – komponen sistem informasi akuntansi 

aset tetap yang digunakan oleh PT Indonesia (Persero) SBS 60300. 

1.3. Manfaat Tugas Akhir 

1. Manfaat bagi perusahaan : 

a. Sebagai masukan dan perbaikan yang kemungkinan dapat bermanfaat 

bagi perusahaan terkait sistem informasi aset tetap untuk yang akan 

datang 

b. Mampu menjadi media yang menjembatani kerjasama antara 

perguruan tinggi (STIESIA) dengan perusahan PT Pos Indonesia 

(Persreo) SBS 60300 

2. Manfaat bagi mahasiswa : 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi 

akuntansi aset tetap. 

b. Sebagai pembanding antara teori yang didapatkan selama perkuliahan 

dengan dunia kerja.  

3. Manfaat bagi pembaca : 

a. Dapat dijadikan sumber referensi dan gambaran khususnya mengenai 

sistem informasi akuntansi aset tetap.  

b. Dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pembaca. 

1.4.  Ruang Lingkup Tugas Akhir 
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 Ruang lingkup pembahasan dalam laporan tugas akhir ini meliputi 

pencatatan sistem informasi aset tetap dan komponen – komponen sistem 

informasi aset tetap yang digunakan oleh PT Pos Indonesia (Persero) SBS 60300. 

1.5.  Metode Pengumpulan Data 

  Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara  

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk 

memperoleh informasi yang diingikan. Dalam metode ini, data yang 

diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan tanya jawab langsung dengan pihak 

Manager Akuntansi PT Pos Indonesia (Persero) SBS 60300. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang tersedia dengan 

cara menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber – sumber 

informasi dalam bentuk dokumen. Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut : 

a. Gambaran umum PT Pos Indonesia (Persero) 

b. Visi dan Misi PT Pos Indonesia (Persero) SBS 60300 

c. Struktur Organisasi PT Pos Indonesia (Persero) SBS 60300 

d. Tugas dari masing – masing divisi PT Pos Indonesia (Persero) 

SBS 60300 

 


