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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah  

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa mempunyai berbagai kegiatan 

tertentu dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi, yang pada umumnya 

bertujuan untuk menghasilkan laba yang optimal agar dapat mempertahankan 

kelangsungan hidupnya, memajukan serta mengembangkan usahanya ke tingkat yang 

lebih tinggi, untuk itu setiap perusahaan harus membuat keputusan bisnis yang baik. 

Keputusan bisnis tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan pengendalian intern 

untuk mengarahkan operasi perusahaan, melindungi Aset dan mencegah 

penyalahgunaan sistem perusahaan yang telah dibentuk oleh perusahaan.  

Setiap perusahaan baik perusahaan dagang, perusahaan jasa, maupun 

perusahaan industri dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya menggunakan 

sejumlah akiva tetap selain aset-aset lainnya. Aset tetap merupakan harta berwujud 

(tangible asset) yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, bernilai 

material, dan digunakan untuk kegiatan operasi normal perusahaan. Semua aset tetap 

milik perusahaan memerlukan biaya perawatan dan pemeliharan agar dapat 

digunakan sesuai dengan rencana. Pengeluaran- pengeluaran guna pemeliharaan dan 

perawatan asset tetap tersebut diantaranya dapat menambah masa manfaat aset tetap. 
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meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan mutu produksinya. Aset tetap 

sangat berpengaruh terhadap berbagai kegiatan operasional perusahaan demi 

tercapainya efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional yang mendukung 

pencapaian sasaran dari tujuan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian 

intern yang efektif terhadap aset tetap. Pengendalian  tersebut dilakukan untuk 

melindungi asset dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aset 

pada lokasi yang tidak tepat. Pengendalian intern juga dapat memberikan jaminan 

terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan usaha, serta mengupayakan 

agar karyawan perusahaan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang 

berlaku pada perusahaan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang jasa yang berdiri sejak tahun 1970 sampai sekarang. Berdasarkan uraian diatas 

jelas begitu besar peran efektivitas pengendalian intern atas asset tetap bagi suatu 

perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS EFEKTIVITAS PENERAPAN PENGENDALIAN INTERN ATAS 

ASET TETAP PT. WIJAYA KARYA BETON, Tbk KABUPATEN DELI 

SERDANG 
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B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan        

masalah adalah sebagai berikut: 

a. Apakah Penerapan Pengendalian Intren atas Aset Tetap pada PT.Wijaya Karya 

Beton Tbk, telah berjalan dengan efektif? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian adalah : 

− Untuk mengetahui dan menilai efektivitas kebijakan pengadaan asset tetap    

yang diterapkan oleh PT.WIJAYA KARYA BETON,Tbk KABUPATEN 

DELI SERDANG 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Selain tujuan, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi banyak pihak yaitu: 

1. Bagi pihak penulis sebagai bahan masukan kepada peneliti agar dapat 

mempelajari secara langsung mengenai penerapan intern atas asset tetap dan 

dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti, serta dapat mengaplikasikan teori-

teori yang didapat dari perkuliahan dengan sebenarnya. 

2. Bagi perusahaan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi PT.WIJAYA 

KARYA BETON,Tbk KABUPATEN DELI SERDANG 
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3. Dalam menentukan analisis efektivitas penerapan pengendalian aset tetap pada 

masa yang akan datang. 

Bagi pihak lain sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang 
nantinya dapat bermanfaat sebagai referensi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk 
menambah ilmu pengetahuannya dan juga dapat bermanfaat bagi rekan rekan 
mahasiswa junior dalam membuat paper dalam penelitiannya di tahun-tahun 
mendatang yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern atas asset tetap.  
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