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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Banyak perusahaan berkembang  menjadi perusahaan yang lebih besar dan 

tingkat persaingan semakin tajam sejalan dengan perkembangan dunia usaha saat 

ini.Suatu perusahaan yang baik untuk bisa jadi pemenang dalam dunia persaingan, 

pihak manajemen dituntut untuk mampu mengelola sumber-sumber daya yang 

dimiliki perusahaanya secara efektif dan efisien guna memperoleh laba yang 

optimal, meningkatkan kinerja usaha dan mengembangkan usaha menjadi lebih 

besar agar dapat terus bertahan demi kelangsungan perusahaan itu sendiri, untuk 

hal tersebut maka setiap perusahaan harus mampu merancang dan menerapkan 

pengendalian intern untuk melindungi dan mengamankan harta kekayaan 

perusahaan.   

 Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen dimana dengan 

adanya pengendalian yang baik dalam satu perusahaan maka suatu kegiatan akan 

berjalan dengan baik,  dan akan menciptakan suatu usaha yang efektif, efisien dan 

optimal. Dalam buku Mulyadi, Efektifitas pengendalian ditentukan oleh beberapa 

unsur, seperti struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan, dan prakik 

yang sehat. 

Perusahaan umumnya membutuhkan berbagai faktor-faktor produksi 

yang mendukung kinerja perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa guna 

memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen.Salah satu faktor produksi 
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berupa aktiva tetap. Menurut PSAK No 16 Aktiva Tetap merupakan harta 

berwujud ( tangible assets)yang dimiliki oleh perusahaan dalam bentuk siap pakai 

atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam kegiatan operasi 

perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.  

Aset tetap yang dimiliki perusahaan adalah berupa tanah, bangunan, 

mesin dan lain-lain yang masih tergolong aktiva tetap. Kepemilikan aktiva 

tersebut dapat diperoleh melalui pembelian tunai, pembelian kredit,  pertukaran, 

donasi atau sumbangan dan lain sebagainya. Aktiva tetap memiliki batas umur 

ekonomis dan akan semakin berkurang nilai maupun kemampuanya setiap periode 

kecuali tanah, karena ditinjau dari segi manfaatnya nilai tanah semakin lama tidak 

berkurang melainkan bertambah. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain, 

frekuensi pemakaian sehingga mutu aktiva tersebut semakin menurun, maka 

setiap aktiva tetap kecuali tanah akan disusutkan. 

Aset tetap diperoleh dan digunakan dalam kegiatan perusahaan dan 

bukan untuk diperjual belikan dalam kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap 

merupakan salah satu sumberdaya yang harus mendapat perhatian yang  besar, 

karena umumnya menyangkut jumlah dana yang besar.  Ada banyak transaksi 

aktiva tetap yang harus dikelola dan dikendalikan oleh perusahaan dengan sebaik-

baiknya, contohnya pembelian, pertukaran, penjualan dan sebagainya, sehingga 

perlu dipersiapkan pencatatan tersendiri karena memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. 
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 Mengingat pentingnya aktiva tetap sebagai sarana operasi perusahaan 

dalam mencapai tujuan perusahaan, maka pengelolaan dan pengendalian aktiva 

tetap haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kebijakan 

akuntansi antara lain: aktiva tetap diperoleh atas dasar persetujuan yang 

berwenang, diawasi secara fisik dengan teratur, diselenggarakan pengawasan 

administratif dan penghentian ataupun penjualan aktiva harus mendapat 

persetujuan terlebih dahulu dari pejabat berwenang. Persetujuan untuk 

pengeluaran aktiva tetap biasanya dilakukan oleh berbagai tingkat manajemen, 

tergantung pada jenis dan harga aktiva tetap yang bersangkutan. Tujuannya adalah 

agar aktiva tetap yang ada diperusahaan dapat diawasi, dijaga dengan baik dan 

dapat menambah efisiensi hasil dari aktiva tetap tersebut. 

Pengendalian merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan 

asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan 

datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi pengendalian terhadap 

aktiva tetap harus dapat dijalankan dengan baik, guna menghindari terjadinya 

penggelapan dan penyelewengan terhadap aktiva tetap yang akan merugikan 

perusahaan. 

Aset tetap merupakan salah satu sumber daya yang harus mendapatkan 

perhatian yang relatif besar, karena umunnya menyangkut jumlah dana yang 

relative besar. Kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap aktiva tetap akan 

mempengaruhi kegiatan ekonomis. Dalam perusahaan yang belum berkembang 

pimpinan perusahaan dapat mengawasi dan mengendalikan sendiri secara 

langsung kegiatan perusahaan.Perusahaan yang sudah berkembang jika tidak 
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menggunakan prosedur pengendalian intern aktiva tetap cenderung terjadi 

kecurangan dan penyalahgunaan atau pemborosan dari pengguna aktiva tetap. 

Upaya mengantisipasi kecurangan dan penyalahgunaan tersebut, maka perusahaan 

harus dapat menjalankan struktur prosedur pengendalian intern secara baik. 

 Pengendalian intern aktiva tetap diperlukan guna menjaga keamanan harta 

milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong 

dipatuhinya kebijaksanaan pimpinan yang ditetapkan terlebih dahulu.Selain dari 

pada itu juga meningkatkan operasional sehingga aktiva tetap, tetap efektif dan 

efisiensi.Pengendalian intern aktiva tetap pada CV. Prima Sakti Jaya Tanjung 

Morawa yang dilakukan kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak 

perusahaan yang menyebabkan terganggunya kegiatan perusahaan. Misalnya: 

dalam pembelian aktiva tetap, jika tidak ada pengendalian intern yang cukup baik 

maka besar kemungkinan terjadinya penyelewengan terhadap aktiva tetap 

tersebut, seperti dengan menaikkan jumlah nominal aktiva tetap tersebut. Maka 

hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul: “ PENGENDALIAN INTERN AKTIVA TETAP 

PADACV PRIMA SAKTI  JAYA TANJUNG MORAWA.’’ 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perusahaan dalam kegiatan usahanya selalu menghadapi masalah. Masalah 

yang dihadapi berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatan dan operasi perusahaan. 
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Untuk dapat mengatasi masalah yang timbul dibutuhkan suatu pengolahan dan 

kebijakan yang terpadu. 

 Menurut Moh. Nazir: 

 Masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian 

 ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya 

 kemenduaan arti (ambiguity), adanya halangan dan rintangan, 

 adanya celah (gap), baik antarkegiatan atau antarfenomena, baik 

 yang telah ada ataupun yang akan ada”
1
 

 

Dengan ini Penulis merumuskan masalah dalam penelitian skripsi ini 

yaitu: “Bagaimana Pengendalian Intern Terhadap Aktiva Tetap pada 

CVPrima Sakti Jaya Tanjung Morawa?”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengendalian 

intern aktiva tetap pada CV Prima Sakti Jaya Tanjung Morawa 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Penulis berharap dalam masa penelitian ini, penulis dapat belajar 

secaralangsung mengenai suatu perusahaan dalam menjalankan fungsi 

pengendalianya terhadap aktiva tetap,dan dapat menambah ilmu pengetahuan 

penulis, serta dapat mendapat membandingkan antara teori yang didapat dari 

perkuliahaan dengan keadaan yang sebenarnya. 

b. Bagi perusahaan  

Walaupun penulis belum berpengalaman secara langsung dalam suatu 

perusahaan, tetapi penulis berharap melalui penulisan laporan ini dapat 

                                                           
1
Moh. Nazir, Metode Penelitian, Cetakan Kesepuluh: Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, 

Hal. 111 
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dijadikan suatu bahan masukan dalam menjalankan pengendalian intern  

aktiva tetap perusahaan. 

c. Bagi pembaca  

Penulis berharap hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi rekan-

rekan mahasiswa untuk menambah wawasan pengendalian intern aktiva tetap 

serta sebagai bahan acuan dalam penyusunan Tugas akhir dimasa yang akan 

datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Aktiva Tetap 

2.1.1 Pengertian Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap merupakan hak milik perusahaan dan dipergunakan secara 

terus-menerus (dalam jangka waktu yang relatif cukup lama) serta tidak untuk 

dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan(menghasilkan barang dan jasa). 

Aktiva tetap dapat diartikan sebagai harta dari perusahaan yang menyerap 

sebagian besar modal perusahaan dan menentukan bergeraknya operasi 

perusahaan.Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian aktiva tetap, maka dikutip 

beberapa pengertian aktiva tetap sebagai berikut: 

 Menurut Mulyadi:  

 Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud,

 mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh 

 perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan untuk 

 melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.
2
 

 

 

 Menurut Rudianto: 

 Aktiva tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya 

 relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, 

 bukan untuk diperjualbelikkan.Artinya aktiva tetap yang memiliki 

 perusahaan selain memiliki bentuk fisik juga dapat dilihat secara 

 jelas.Dengan demikian apabila pengadaan aktiva tetap oleh 

 perusahaan yang dimaksudkan untuk kepentingan kgiatan pada masa 

 yang akan datang,maka digolongkan sebagai investasi jangka panjang 

dan bukan aktiva tetap.
3
 

 

  

                                                           
2
Mulyadi, Sistem Akuntansi, Cetakan Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 591. 

3
Rudiyanto, Pengantar Akuntansi: Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 175. 
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 Menurut Dwi Martani, dkk mengungkapkan bahwa aset tetap adalah: 

 Aset tetap adalah aset berwujud yang : (1) Dimiliki untuk digunakan 

 dalam produksi atau penyedia barang dan jasa, untuk direntalkan 

 kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan 

 (2)Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
4
 

 

Berdasarkan definisi tersebut beberapa hal yang penting terkait aset tetap 

adalah: 

1. Aset tetap adalah aset berwujud, yaitu mempunyai bentuk fisik (seperti 

tanah dan bangunan), berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak 

mempunyai bentuk fisik (merupakan aset tak berwujud). 

2. Aset tetap mempunyai penggunaan khusus, yaitu digunakan dalam 

produksi atau penyedia barang atau jasa untuk merentalkan kepihak lain, 

atau untuk tujuan administratif. Aset seperti tanah yang dimiliki 

perusahaan dengan tujuan untuk dijual, bukan merupakan aset tetap. 

3. Aset tetap termasuk kedalam aset tidak lancar, karena diharapkan akan 

digunakan untuk lebih dari satu periode akuntansi. 

 Berdasarkan pengertian aktiva tetap diatas, dapat diaktakan bahwa aktiva 

tetap adalah harta perusahaan yang berwujud yang digunakan perusahan dalam 

kegiatan operasional perusahan tersebut yang memiliki umur ekonomis lebih dari 

satu tahun. 

2.1.2 Karakteristik Transaksi Aktiva Tetap 

Karakteristik transaksi aktiva tetapsebagai berikut : 

1. Frekuensi terjadinya transaksi yang mengubah aktiva tetap relatif sedikit 

dibandingkan dengan transaksi yang mengubah aktiva, namun umumnya 

menyangkut jumlah rupiah besar. 

                                                           
4
Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Jilid Pertama: 

Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 271. 
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2. Pengendalian aktiva tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan 

aktiva tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aktiva tetap. 

3. Pengeluaran yang bersangkutan dengan aktiva tetap perlu dibedakan 

menjadi dua macam : pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) dan 

pengeluaran modal (capital expenditure). Pengeluaran pendapatan 

dibebankan sebagai biaya pada periode akuntansi terjadinya, sedangkan 

pengeluaran modal diperlakukan sebagai tambahan harga pokok aktiva 

tetap dan dibebankan sebagai biaya dalam periode akuntansi yang 

menikmati manfaat pengeluaran tersebut. 

Transaksi yang bersangkutandengan aktiva tetap terdiri dari tiga kelompok : 

1. Transaksi yang mengubah rekening aktiva tetap 

2. Jenis transaksi yang mengubah harga pokok aktiva tetap yang terdiri dari : 

transaksi perolehan (pembelian, pembangunan, dan 

sumbangan),pengeluaran modal,revalusi, pertukaran, penghentian 

pemakaian, dan penjualan. 

3. Transaksi yang mengubah rekening akumulasi depresiasi aktiva tetap yang 

bersangkutan. Jenis transaksi yang mengubah akumulasi depresiasi aktiva 

tetap terdiri dari : depresiasi, penghentian pemakaian, dan penjualan. 

4. Transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan 

aktiva tetap 

Jenis transaksi yang mengubah rekening biaya reparasi dan pemeliharaan 

aktiva tetap adalah konsumsi berbagai sumber daya : bahan baku, dan suku 
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cadang, sumber daya manusia, energi, peralatan dan sumber daya lain untuk 

kegiatan pemeliharaan aktiva tetap. 

2.1.3 Penggolongan Aktiva Tetap 

  Setiap perusahaan memiliki aktiva tetap yang bermacam-macam. Aktiva 

tetap tersebut dimiliki oleh perusahaan dalam rangka mendukung masing-masing 

kegiatan operasi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini penggolongan   

aktiva tetap menurut beberapa sumber. 

Menurut Jadongan Sijabat aset tetap biasanya diklasifikasikan menjadi 

empat kelompok, yaitu: 

1. Tanah, seperti tempat yang digunakan sebagai tempat berdirinya 

gedung-gedung perusahaan 

2. Perbaikan tanah, seperti jalan-jalan di seputar lokasi perusahaan 

yang dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran air 

bawah tanah. 

3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik 

dan gedung. 

4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, 

kendaraan, dan meubel.
5
 

 

 Sedangkan Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringo-ringo 

mengungkapkan bahwa secara umum aktiva tetap dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Aktiva tetap berwujud (tangible fixed assets) 

Misalnya:  Tanah (land) 

  Bangunan (building) 

  Peralatan, dan 

  Mesin (machine) 

2. Aktiva tetap tidak berwujud (intangible fixed assets) 

Misalnya: Goodwill 

 Franchise 

 Trade mark, dan 

 Copy right.
6
 

                                                           
5
Jadongan Sijabat, Akuntansi Intermediate, Jilid Dua, Edisi Revisi : Bina Media 

Perintis, Medan, 2013, hal. 2 
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2.1.4 Perolehan Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing 

cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga perolehan aktiva tersebut. 

Menurut Rudianto cara memperoleh aktiva tetap tersebut yaitu : 

1. Pembelian Tunai 

2. Pembelian Angsuran 

3. Ditukar dengan Surat Berharga 

4. Ditukar dengan Aktiva Tetap yang lain 

5. Diperoleh sebagai Donasi
7
 

 

Berikut ini diuraikan lebih luas masing-masing cara memperoleh aktiva tetap: 

1. Pembelian Tunai 

Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat di dalam buku 

dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva 

tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aktiva tetap tersebut, bea balik 

nama, beban angkut, dan beban pemasangan, dll. 

2. Pembelian Angsuran 

Apabila aktiva tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga 

perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga.Bunga selama masa 

angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi 

berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total 

angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik 

nama, dan beban pemasangan, dll. 

 

 

                                                                                                                                                               
6
 Oloan Simanjuntak dan Magdalena Siringo-ringo,  Pengantar Akuntansi: Universitas 

HKBP Nommensen, Medan, 2013, hal. 36. 
7
 Rudianto, Op.Cit., Hal. 177. 
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3. Ditukar dengan Surat Berharga 

Aktiva tetap ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi 

perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau 

obligasi yang digunakan sebagai penukar. 

4. Ditukar dengan Aktiva Tetap yang lain 

Jika aktiva tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva lain, maka 

prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aktiva 

yang baru tersebut, yaitu aktiva baru harus dikapitalisasikan dengan 

jumlah sebesar harga pasar aktiva lama ditambah dengan uang yang 

dibayarkan (kalau ada). Selisih antara harga perolehan tersebut dengan 

harga nilai buku aktiva lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. 

5. Diperoleh sebagai donasi 

Jika aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aktiva tersebut dicatat dan 

diakui sebagai sebesar harga pasarnya. 

 

2.2. Pengendalian Intern 

2.2.1. Pengertian Pengendalian Intern  

 Pengertian pengendalian intern sering berbeda antara satu penulis dengan 

penulis lainya.Hal ini disebabkan oleh perbedaan pola pikir dan sudut 

pandanganya.Pengendalian intern mempunyai peran yang sangat penting dalam 

suatu organisasi perubahan.Pengendalian intern merupakan suatu alat yang dapat 

membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya.Pengendalian intern juga 

membantu manajemen untuk menilai organisasi yang ada serta operasi yang 
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dilakukan perusahaan.Semua ini bertujuan untuk menjegah dan menghindari 

timbulnya kesilapan, kecurangan, dan penyelewengan. 

 Pengendalian intern merupakan suatu istilah yang digunakan untuk 

menjelaskan berbagai ukuran yang dilaksanakan oleh manajemen perusahaan 

untuk mengawasi dan mengarahkan para pegawainya dalam melaksanakan 

pekerjaan.Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

ukuran yang dikoordinasikan untuk menjadi kekayaan organisasi, mengecek 

ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong 

dipatuhinya kebijakan manajemen. Ada beberapa pendapat dari ahli mengenai 

pengertian intern, antara lain: 

  

 Menurut Mulyadi: 

 Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-

 ukuran yang dikoordinasikan unuk menjaga kekayaan organisasi, 

 mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong 

 efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.
8
 

 

 

 Menurut Sukrisno Agoes: 

 Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa 

tujuan satuan usaha yang spesifik kan dapat dicapai.
9
 

 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pengendalian intern 

adalah suatu metode yang digunakan perusahaan untuk menjaga harta kekayaan 

perusahaan tersebut, serta pengendalian intern tersebut juga berperan dalam 

                                                           
8
 Mulyadi: Op.Cit., hal. 163 

9
 Sukrisno Agoes, Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntansi oleh Akuntan 

Publik ), Buku Satu, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2012,  hal. 51. 
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melindungi aktiva, keandalanlaporan keuangan,meningkatkan efesiensi dan 

efektivitas operasi perusahaan dan kepatuhan terhadap hukum. 

2.2.2. Tujuan Pengendalian Intern 

 Pengendalian intern yang bertujuan untuk melindungi harta benda 

perusahaan dari kesalahan dan penyelewangan serta memberikan keyakinan 

tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan perusahaan, keandalan pelaporan 

keuangan, pengamanan aktiva tetap, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. 

 Tujuan pengendalian intern ada pendapat dari para ahli, yaitu: 

Menurut Mulyadi tujuan pengendalian intern adalah: 

1. Keandalan informasi keuangan 

2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku 

3. Efektivitas dan efisiensi operasi.
10

 

Tujuan pengendalian intern dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Keandalan Laporan keuangan  

Manajemen bertanggungjawab untuk menyusun laporan keuangan bagi 

investor, kreditor, dan para pengguna laporan lainnya.Manajemen 

memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan 

bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam 

pelaporan.Tujuan pengendalian internal yang efektif terhadap laporan 

keuangan adalah untuk memenuhi tangung jawab pelaporan keuangan. 

2. Efisiensi dan Efektivitas Kegiatan Operasi 

                                                           
10

 Mulyadi, Auditing, Edisi Keenam, Buku Satu: Salemba Empat, Jakarta, 2014, hal. 180 
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Pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan 

sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan 

sasaran dan tujuan perusahan. Sebuah tujuan penting atas pengendalian 

tersebut adalah  akurasi informasi keuangan dan nonkeuangan mengenai 

kegiatan operasi perusahaan yang akan digunakan dalam pengambilan 

keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. 

3. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan 

Perusahaan publik, perusahaan nonpublik, maupun organisasi nirlaba 

diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan. 

Suatu pengendalian intern bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori 

tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi: 

a. Direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian 

tujuan perusahaan, dengan meliputi pencapaian tujuan atas target 

perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan 

sumber daya (aset) perusahaan. 

b. Laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat 

dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. 

c. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah 

ditaati dan dipatuhi dengan semestinya. 

 Hal-hal yang menyebabkan pengendalian intern tidak efektif adalah 

kurangnya penerapan pengendalian intern yang memadai.Suatu usaha atau 

kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah 

mencapai tujuannya. Tujuan yang dimaksud adalah proses pencapaian 



16 

 

keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, 

tugas, dan fungsi. 

2.2.3. Prinsip-Prinsip Pengendalian Intern  

  Pengendalian intern aktiva tetap yang memuaskan adalah jika sistem 

sebagai alat telah membuat orang-orang yang didalam perusahaan tidak dapat 

melakukan secara bebas terhadap aktiva tetap tersebut, baik itu kesalahan sistem, 

kesalahan akuntansi, atau penggelapan dan meneruskan tindakan tersebut tanpa 

diketahui dalam waktu yang cukup lama. 

 Prinsip pengendalian intern terutama didasarkan atas pembagian tugas atau 

pemisahan wewenang antara pegawai, maka sering orang mengira bahwa prinsip-

prinsip tersebut tidak dapat ditetapkan dalam perusahaan kecil yang mempunyai 

jumlah pegawai yang terbatas.Dalam demikian prinsip-prinsip pengendalian 

intern yang pokok dapat diterapkan kepada semua perusahaan. 

 Menurut Haryono dalam menerapkan pngendalian intern yang baik harus 

meliputi enam prinsip aktivitas pengenalian yaitu 

1. Penetapan pertanggung jawaban. 

2. Pemisahan tugas 

3. Prosedur akuntansi 

4. Pengawasan fisik 

5. vertifikasi internal secara independen.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

AI. Haryono Jusup, Dasar-dasar Akuntansi, Jilid Dua, Edisi Ketujuh, Cetakan 

pertama: BPSTIE YKPN, Yogyakarta, 2011, hal.6 
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2.3. Pengendalian Intern Aktiva Tetap 

2.3.1     Unsur-Unsur Pengendalian Intern Aktiva Tetap 

Dikarenakan aktiva tetap adalah harta yang digunakan untuk kegiatan 

operasi perusahaan, maka perusahaan harus memiliki pengendalian intern yang 

baik. Pengendalian itu harus dimulai dengan otorisasi dan prosedur yang disetujui 

untuk membeli aktiva tetap. dan menjamin bahwa aktiva tetap dibeli dengan harga 

yang serendah mungkin. Salah satu prosedur untuk mencapai tujuan ini adalah 

dengan meminta para pemasok mengajukan tawaran kompetitif. 

Setelah aktiva tetap diterima, aktiva tetap tersebut harus diperiksa dan 

diberi label untuk tujuan pengendalian dan dicatat dalam buku besar pembantu. 

Proses ini dimaksud untuk membentuk pertanggungjawaban awal untuk aktiva 

tetap yang dimaksud. Buku besar pembantu juga berguna dalam menentukan 

beban penyusutan dan pencatatan pelepasan aktiva. Data-data operasi yang dicatat 

dalam buku pembantu, seperti jumlah kerusakan, lamanya aktiva tidak dipakai 

dan biaya perbaikan, bergunan dalam menentukan perlu tidaknya suatu aktiva 

diganti. Perilaku yang memiliki buku besar pembantu terkomputerisasi mungkin 

menggunakan label kode batang (bar code).  

Pengendalian intern sangatlah diperlukan guna menjamin kelancaran 

aktivitas perusahaan dengan melihat tingkat kesalahan dan penyelewengan yang 

terjadi.Untuk mencapai tujuan pengendalian intern maka diperlukan unsur-unsur 

sistem pengendalian intern aktiva tetap. 

Mulyadi juga menjelaskan unsur pengendalian intern dalam sistem 

akuntansi aktiva tetap yaitu: 
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1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas 

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dn 

biaya. 

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit 

organisasi. 

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.
12

 

 

 

 Unsur-unsur pengendalian intern tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Organisasi  

a. Fungsi pemakaian harus terpisah dari fungsi akuntansi aktiva tetap. 

Untuk mengawasi aktiva tetap dan pemakaiannya fungsi yang mencatat 

semua data yang bersangkutan dengan aktiva tetap harus dipisah dari 

fungsi pemakai aktiva tetap. 

b. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aktiva tetap 

harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara 

independen. 

Untuk menciptakan pengecekan intern dalam setiap transaksi yang 

mengubah aktiva tetap, unit organisasi dibentuk sedemikian rupa sehingga 

tidak ada satu pun transaksi yang mengubah aktiva tetap yang 

dilaksanakan secara penuh hanya satu unit organisasi saja. 

2. Sistem Otorisasi 

a. Anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. 

Karena investasi dalam aktiva tetap umumnya meliputi jumlah rupiah yang 

besar dan menyebabkan keterikatan dana dalam jangka waktu yang lama, 

maka penggunaan anggaran investasi merupakan sarana yang baik sebagai 

                                                           
12

 Mulyadi.,Op. Cit., hal 164 
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alat pengendalian investasi dalam aktiva tetap. Anggaran investasi dalam 

aktiva tetap ini diotorisasi oleh pemilik perusahaan sebagai dasar dalam 

melaksanakan perubahan terhadap rekening aktiva tetap. 

b. Surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh direktur yang 

bersangkutan. 

Setiap realisasi yang tercantum dalam anggaran investasi harus mendapat 

persetujuan dari direktur yang bersangkutan sebelum disetujui 

pelaksanaannya oleh direktur utama perusahaan. 

c. Surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. 

Surat otorisasi reparasi yang berisi persetujuan dilaksanakannya 

pengeluaran harus mendapat otorisasi oleh direktur utama. 

d. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepada departemen yang 

bersangkutan. 

Work order yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran modal 

untuk pembangunan, reparasi, pembongkaran aktiva tetap harus mendapat 

otorisasi oleh kepada departemen yang bersangkutan. 

e. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. 

Jika jumlah harga beli aktiva tinggi, otorisasi surat order pembelian berada 

ditangan direktur utama. 

f. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

Laporan penerimaan barang yang berisi persetujuan penerimaan aktiva 

tetap yang dikirim oleh pemasok harus mendapat otorisasi oleh fungsi 

penerimaan. 

g. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 
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Bukti kas keluar yang berisi persetujuan dilaksanakannya pengeluaran kas 

untuk pembayaran harga aktiva tetap yang dibeli harus mendapat 

diotorisasi oleh direktur utama. 

h. Bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 

Bukti memorial yang berisi persetujuan dilaksanakannya up dating 

terhadap kartu aktiva tetap dan jurnal umum harus diotorisasi oleh kepada 

fungsi akuntansi. 

3. Prosedur Pencatatan 

a. Perubahan kartu aktiva tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar, atau 

bukti memorial, atau surat permintaan transfer aktiva tetap yang 

dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diotorisasi 

oleh pejabat yang berwenang. 

Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aktiva tetap harus 

dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen 

sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang serta dilampiri 

dokumen pendukung yang sahih. 

4. Praktik yang Sehat 

a. Secara periodik dilakukan pencobaan fisik aktiva tetap dengan kartu aktiva 

tetap. 

Pengawasan intern yang baik mensyaratkan data dalam kartu aktiva tetap 

secara periodik dicocokkan dengan aktiva tetap secara periodik 

dicocokkan dengan aktiva tetap secara fisik. 



21 

 

b. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi aktiva 

tetap. 

Pengawasan investasi dalam aktiva tetap yang baik dilaksanakan dengan 

menggunakan perencanaan yang dituangkan dalam anggaran 

investasi.Anggaran investasi ini disusun setelah dilakukan telaah dan studi 

kelayakan terhadap usulan investasi. 

c. Penutupan asuransi aktiva tetap terhadap kerugian. 

Untuk mencegah kerugian yang timbul sebagai akibat kebakaran dan 

kecelakaan, aktiva tetap harus diasuransikan dengan jumlah pertanggungan 

yang memadai. 

d. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal (Capital 

Expenditure) dengan pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure). 

Kebijakan akuntansi tentang pembedaan pengeluaran modal dan 

pengeluaran penghasilan harus dinyatakan secara eksplisit dan tertulis 

untuk menjamin konsistensi perlakuan akuntansi terhadap kedua macam 

pengeluaran tersebut. 

2.3.2 Pengendalian Intern Perolehan aktiva Tetap 

Aktiva tetep berwujud dapat diperoleh dengan berbagai cara dapat 

mempengaruhi penentuan harga harga perolehan aktiva tetap. Harga perolehan 

aktiva tetap mencakup segala pengeluaran yang diperlukan sampai aktiva tetap 

tersebut tiba di tempat dan siap untuk digunakan seperti pajak pertambahan nilai, 

ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan beban balik nama yang 

harus pada harga fakturnya.  
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 Menurut Jadongan Sijabat menyatakan bahwa: 

 Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari imbalan lain yang diberikan memperoleh suatu  

aktivapada saat perolehan atau kontruksi atau sampai dengan aktiva 

tetap tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap digunakan.
13

 

 

 

Jika aktiva tetap dibeli secara tunai, maka jumlah ks yang dibayarkan 

untuk mendapatkan aktiva tersebut merupakan harga perolehan dari aktiva yang 

dibeli. Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, dimana masing-masing 

cara perolehan  dengan berbagai cara perolehanya akan mempengaruhi penetuan 

harga perolehan. Menurut Rudianto aktiva tetap yang ada diperusahan dapat 

diperoleh dengan cara, sebagai berikut:  

a. Pembelian          

Aktiva tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat di 

dalam buku dengan jumlah sebesar uang untuk memperoleh 

aktiva tersebut,  

b. Pembelian Angsuran  

Apabila aktiva tetap diperoleh melalui angsuran, harga 

perolehan aktiva tetap tersebut tidak termasuk bunga. 

c. Ditukar Dengan Surat Berharga. 

Aktiva tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham 

atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku sebesar 

harga pasar saham atau obligasi uang digunakan sebagai 

penukar.  

d. Ditukar Dengan Aktiva Tetap Yang Lain 

Jika aktiva tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva 

lain maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan 

untuk memperoleh aktiva yang baru tersebut, yaitu aktiva 

baru harus dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga 

pasar aktiva lama. 

e. Diperoleh Sebagai Donasi  

                                                           
13

Jadongan Sijabat,Op. Cit.,hal 3. 
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Jika aktiva tetap diperoleh sebagai donasi, maka aktiva 

tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya.
14

 

 

 

 

2.3.3. Pengendalian Intern Penilaian Kembali Revaluasi aktiva Tetap 

Revaluasi aktiva tetap adalah penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, 

yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut dipasaran atau karena 

rendah nya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan 

oleh devaluasi atau sebab lain sehingga, nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan 

tidak lagi. 

Bedasarkan PSAK 16 yang baru, perusahaan dapat memilih model biaya 

atau model revaluasi sebagai dasar menilai aktiva setelah dimiliki. 

Revaluasi aktiva tetap menurut PSAK 16 revisi 2007: 

Revaluasi merupakan salah satu metode penilaian aktiva tetap. Jika suatu 

entitas  memilih menggunakan metode revaluasi maka metode ini harus 

diterapkan secara konsisten oleh perusahaan. Perusahaan tidak boleh hanya 

menggunakan metode revaluasi sesekali untuk tujuan seperti yang disebutkan di 

atas, tetapi revaluasi harus dilakukan secara reguler. Penerapan metode revaluasi 

dilakukan untuk aktiva tetap dalam kelompok yang sama. Tidak ada penjelasan 

rinci pengertian kelompok yang sama, namun secara impilisit dapat dikatakan jika 

suatu entitas memiliki aktiva tetap yang disajikan dalam satu kelompok, maka 

model penilaian yang digunakan harus sama. 

2.3.4 Pengendalian Intern Aktiva Tetap Dalam laporan Keuangan 

                                                           
14

Rudiato.Op.Cit.,hal 177. 
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Laporan keuangan merupakan informasi ekonomi yang berguna bagi 

pihak-pihak yang membutuhkan (pengguna) informasi laporan keuangan dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu laporan keuangan harus disajikan 

dengan wajar, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kekeliruan bagi yang 

membacanya. Laporan keungan harus mengungkapkan semua hal yang dalam hal 

ini berkaitan dengan aktiva tetap. Unsur-unsur laporan keuangan yaitu: neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas 

laporan keuangan. Akuntansi pasangan ( balancing account ) aktiva tetap dalam 

neraca dan satuan kerja adalah diinvestasikan dalam investasi aktiva tetap. 

Penyajian Aktiva Tetap dalam Neraca : 

Aktiva Tetap  

Tanah      xxx 

  Peralatan dan mesin   xxx 

Gedung dan bangunan  xxx 

Jalan, irigasi, dan jaringan  xxx 

Aktiva tetap lainya   xxx 

Kontruksi dalam pengerjaan  xxx 

Akumulasi Penyusutan   (xxx)     

 Jumlah aktiva lainya  xxx 

Akumulasi penyusutan disajikan dalam angka negatif untuk mengurangi 

total nilai aktiva tetap. Jumlah total aktiva tetap harus sama dengan nilai akun 

diinvestasikan dalam aktiva tetap. 
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Selain disajikan pada lembar muka neraca, aktiva tetap juga harus 

diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan ini sangat 

penting sebagai penjelasan tetntang hal-hal penting yang tercantum dalam neraca. 

Tujuan pengungkapan ini adalah untuk meminimalisasikan kesalahan persepsi 

bagi pembaca laporan keungan. 

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus diungkapkan untuk masing-

masing jenis aktiva tetap: 

- Dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat. 

- Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan 

perubahan nilai jika tidak ada, dan mutasi aktiva tetap lainya. 

- Informasi penyusutan meliputi nilai penyusutan, metode penyusutan 

yang digunakan, masa manfaat atau tarif yang digunakan, serta nilai 

tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 

Selain itu dalam catatan atas laporan keuangan juga harus diiungkapkan: 

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aktiva tetap. 

2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aktiva 

tetap. 

3. Jumlah pengeluaran pada pos aktiva tetap dalam kontruksi. 

 

Nilai aktiva tetap yang ada dalam neraca merupakan gabungan dari 

seluruh aktiva tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh suatu pemerintah. Apabila 

pembaca laporan keungan ingin mengetahui rincian aktiva tetap tersebut, maka 
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laporan keungan perlu lampiran tetntang daftar aktiva yang terdiri dari nomor 

kode ajtiva tetap, nama aktiva tetap, kuantitas aktiva tetap dan nilai aktiva tetap. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Dan Subjek Penelitian 

1. Objek penelitian 

Objek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah Pengendalian Intern Aktiva 

Tetap pada CV. Prima Sakti Jaya yang beralamat di Tanjung Morawa. 

2. Subjek penelitian  

Subjek penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu bagian manager dan admin 

mereka yang memberikan informasi tentang bagian pengendalian intern aktiva tetap yang 

bekerja di CV. Prima Sakti Tanjung Morawa. 

3.2. Data Penelitian  

 Data penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan sekunder. 

 Menurut Elvis F. Purba 

 Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber  pertama. 

Data dikumpulkan dengan cara informasi secara langsung  dilapangan. Salah satu ciri 

khas data primer adalah data tersebut  dikumpulkan sendiri (dengan bantuan asisten) 

dan digunakan sendiri  oleh peneliti.
15

 

 

Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada 

pihak-pihak yang berkaitan dengan pengendalian intern aktiva tetap diperusahaan. 

 Menurut Elvis F,Purba dan Parulian Simanjuntak: 

 Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan  olehorang 

atau instansi yang lain dan siap digunakan oleh orang  ketiga.Biasanya data sekunder 

dikumpulkan oleh orang atau instansi tertentu dengan maksud tertentu.
16
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Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, Metode Penelitian: Universitas HKBP Nommensen Medan, 

2011, Hal. 106 
16

Ibid., Hal. 107 
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Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan dan 

laporan historis baik yang telah tersusun data arsip (data dokumentar) yang dipublikasikan atau 

tidak yang dipublikasikan, buku-buku teks literature mengenai sistem pengendalian intern 

terhadap aktiva tetap. Dalam penelitian ini data sekunder yang diperlukan sebagai berikut: 

1. Struktur organisasi 

2. Daftar Aktiva Tetap  

3. Surat order pembelian 

4. Surat permintaan reparasi 

5. SOP aktiva tetap 

3.3. Metode Penelitian Data 

Metode penelitian data adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam 

rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investasi pada data yang telah 

didapatkan tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Teknik Kepustakaan 

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan penulisan 

melalui buku-buku teori, artikel dan catatan-catatan kuliah yang relevan dengan pokok 

bahasan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kerangka dasar teori yang kuat untuk 

memahami bahan penulisan, karena tanpa dasar teori yang kuat maka objek yang diteliti 

akan sulit dianalisis. 

2. Teknik Lapangan 

Penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan langsung kelapangan 

terhadap objek yang diteliti intuk memperoleh data yang sesungguhnya.Dalam hal ini 
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penulis mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait dengan perusahaan untuk 

memperoleh data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah tenik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk 

menumpulkan data.  

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian iniyaitu: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara yakni dengan melakukan tanya jawab secara tidak terstruktur kepada 

pegawai pada bagian-bagian yang berkaitan dengan aktiva tetap, 

data dan informasi yang diperlukan dapat diperoleh dari : bagian administrasi dan 

manajer. 

b. Dokumentasi  

 

Elvis F.Purba dan Parulian Simanjuntak mengungkapkan penelitian dokumen sebagai 

berikut: 

Strategi ini berkaitan dengan mengumpulkan data dengan menggunakan data 

dengan menggunakan sumber-sumber sekunder.Metode ini dinamakan juga 

dengan apenelitian biro.Seperti diterangkan diatas, seseorang peneliti ada kalanya 

tidak harus terjun ke lapangan untuk mengumulkan data tetapi cukup untuk 

membac dan mencari data dari pustaka yang ada.
17
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Dokumen ini adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian terhadap bahan-

bahan tulisan dan dokumen perusahaan yang berhubungan dengan penelitian. 

3.5. Metode Analisis Data 

 Menurut Mudrajad Kuncoro: “Analisi data merupakan tahapan yang kritis dalam 

proses penelitian dan ekonomi”
18

. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Metode Analisis Deskriptif 

 Metode deskriftif adalah metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasi 

atau menafsirkan data yang diperoleh hingga dapat memberikan gambaran ataupun keterangan 

yang lengkap tentang pengendalian intern pada CV. Prima Sakti Jaya Tanjung Morawa. 

2. Metode Analisis Komparatif 

 Metode komparatif adalah metode yang digunakan untuk membandingkan teori 

mengenai sistem pengendalian intern atas aktiva tetap yang berlaku secara umum dengan sistem 

pengendalian intern atas aktiva tetap yang diterapkan pada CV. Prima Sakti Jaya Tanjung 

Morawa. 

 Berdasarkan analisis yang diperoleh maka akan ditarik kesimpulan dan diajukan saran 

dengan harapan dapat digunakan oleh perusahaan kelak sebagai pertimbangan untuk melakukan 

sistem pengendalian intern atas aktiva tetap yang lebih baik dimasa yang akan datang. 
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Mudrajaf Kuncoro dan Abu Achmadi, Metode Penelitian Untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi Keesmpat, 

Penerbit; Erlangga, Jakarta, 2013, hal. 191 


