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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya suatu perusahaan yang secara visual dapat terlihat dalam 

kehidupan sehari – hari adalah bangunan, tanah, deretan mesin – mesin pabrik 

dan peralatan produksi. Untuk mendukung segala bentuk pekerjaan pasti 

terdapat peralatan kantor, peralatan kerja, dan meubel. Bangunan, tanah, deretan 

mesin – mesin pabrik, peralatan produksi, dan peralatan – peralatan yang 

mendukung pekerjaan perusahaan semua itu disebut dengan aset/aktiva tetap 

yang digunakan perusahaan untuk selalu berusaha mencapai tujuannya. 

Aset/aktiva tetap adalah salah satu komponen dalam neraca yang memiliki 

karakteristik – karakteristik, seperti berwujud, digunakan dalam operasi 

perusahaan, mempunyai masa manfaat jangka panjang, dan tidak dimaksudkan 

untuk diperjualbelikan (Al. Haryono Jusup, 133).  

Aset/aktiva tetap mempunyai masa pemakaian yang sering diperkirakan 

lebih dari satu tahun, sehingga dengan adanya perkiraan tersebut diharapkan 

dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam jangka waktu yang relatif 

lama. Manfaat yang diberikan aset/aktiva tetap umumnya semakin lama semakin 

menurun baik secara fisik maupun fungsinya, kecuali manfaat yang diberikan 

oleh tanah. Adanya penurunan manfaat tersebut maka akan muncul adanya 

penyusutan (depresiasi). Depresiasi adalah proses pengalokasian biaya perolehan 

aset/aktiva tetap yang menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang 

rasional (Al. Haryono Jusup, 144). Penyebab adanya penurunan yaitu 

penggunaan yang berlebihan yang menyebabkan keausan mesin pabrik. 

Sehingga penurunan kemampuan aktiva tetap tersebut dapat dialokasikan 

sebagai biaya. Masalah biaya merupakan masalah penting dalam suatu 

perusahaan yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan. 
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Pada dasarnya, dalam suatu perusahaan masih terdapat kesalahan – 

kesalahan dalam perhitungan biaya depresiasi. Terdapat perusahaan yang masih 

menghitung depresiasi secara manual. Sehingga perlu adanya perubahan yang 

dapat mempermudah dalam perhitungan biaya depresiasi. Perusahaan yang 

penulis maksud adalah perusahaan konveksi yang menggunakan mesin jahit 

sebagai pendukung pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Maka penulis ingin 

membuat suatu aplikasi berbasi web yang dapat menghitung biaya depresiasi 

sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan – kesalahan pada saat perhitungan 

biaya depresiasi. 

 

1.2  Tujuan 

Tujuan dalam permasalahan ini yang ingin dicapai adalah mempermudah 

dalam perhitungan depresiasi mesin jahit yang diharapkan dapat membantu dan 

mempermudah perusahaan dalam menyajikan laporan depresiasi mesin jahit 

dengan menggunakan perhitungan depresiasi metode satuan hasil pada aplikasi 

agar menjadi lebih efisien dan efektif. Ketika suatu perusahaan sudah memilih 

metode tersebut untuk menentukan penggunaan asset maka harus diterapkan 

secara konsisten sepanjang masa penggunaan aset/aktiva tetap yang bersangkutan, 

sehingga laporan keuangan dari periode dapat diperbandingkan.  

 

1.3    Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang ada dalam proyek akhir ini : 

1. Bagaimana menghindari kesalahan pencatatan dalam melakukan perhitungan 

depresiasi metode satuan hasil aktiva tetap mesin jahit ? 

2. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat menghitung depresiasi metode 

satuan hasil aktiva tetap mesin jahit dengan akurat ?  
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1.4 Batasan Masalah 

Persoalan yang dibahas pada permasalahan ini hanya sebatas perhitungan 

depresiasi mesin jahit. Mengenai perbaikan dan pemeliharaan mesin jahit tidak 

dibahas dalam penelitian ini. Secara spesifik permasalahan sebagai berikut : 

Kebutuhan input : 

1. Data merk mesin jahit. 

2. Data jenis mesin jahit. 

3. Data mesin jahit. 

4. Data jumlah produksi mesin jahit. 

5. Data jenis biaya mesin jahit. 

6. Data detail biaya mesin jahit. 

 

Kebutuhan proses : 

1. Perhitungan depresiasi. 

2. Tidak ada proses perbaikan dan pemeliharaan mesin jahit. 

 

Aplikasi perhitungan depresiasi dengan metode satuan hasil ini juga 

dibatasi dalam pembuatan laporan, yaitu : 

1. Daftar merk mesin jahit. 

2. Daftar jenis mesin jahit. 

3. Daftar jenis biaya mesin jahit. 

4. Daftar detail biaya mesin jahit. 

5. Daftar mesin jahit. 

6. Laporan biaya per no inventaris. 

7. Laporan harga perolehan per barang. 

8. Laporan inventaris mesin jahit. 

9. Laporan depresiasi per no inventaris. 

10. Laporan depresiasi per jenis mesin 

11. Laporan depresiasi per jenis per merk mesin. 

 


