
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Program Kerja Praktrek 

Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya merupakan salah satu institusi 

pendidikan perguruan tinggi di Bandar Lampung. Dibawah pembinaan Yayasan 

Pendidikan Alfian Husin IIB darmajaya memiliki Visi menjadi perguruan tinggi 

yang unggul dan berdaya saing berbasis teknologi dan bisnis, sedangakan misi 

yang ingin dicapai yaitu : Melaksanakan sistem pembelajaran yang kreatif dan 

adaptif terhadap kemajuan teknologi dan bisnis, Mengembangkan penelitian dan 

pengabdian masyarakat yang inovatif serta relevan dengan kebutuhan stakeholder, 

Menciptakan lingkungan pembelajaran dan penelitian yang kondusif, 

Melaksanakan manajemen pendidikan tinggi yang bermutu dan akuntabel, 

Menghasilakan lulusan yang kompeten dibidangnya dan berwawasan 

technopreneurship. Merupakan kewajiban dari IIB Darmajaya untuk 

mempersiapkan mahasiswanya agar tidak hanya terampil pada kemampuan 

akademisnya, tetapi juga siap dalam menghadapi dunia kerja. 

Kerja Praktek (KP) adalah sebuah sarana pengimplementasian keterampilan, sikap 

dan kemampuan mahasiswa yang diperoleh ketika di bangku kuliah. Kerja 

Praktek tersebut dilaksanakan di berbagai instansi dan perusahaan yang dapat 

digunakan untuk menambah pengalaman, ilmu pengetahuan dan keterampilan 
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mahasiswa. Kerja Praktek juga dijadikan salah satu syarat kelulusan Program 

Sarjana Ekonomi Studi Akuntansi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.  

Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan salah satu Perguruan Tinggi 

yang mengedepankan kualitas mahasiswa menilai bahwa perlu diadakannya 

kegiatan Kerja Praktek sebagai sarana mahasiswa untuk mengetahui secara 

langsung  keadaan yang ada pada dunia kerja. Dari kegiatan ini, mahasiswa 

diharapkan dapat mempraktikkan teori yang didapat di kampus dengan kegiatan 

yang ada di lapangan. 

Penulis memilih Kerja Praktek di PT. Garuda Nusantara Gemilang karena selain 

penulis bekerja di perusahaan tersebut, juga untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai Analisis Penerapan Akuntasi Keuangan pada PT. Garuda 

Nusantara Gemilang khususnya mengenai perlakuan aset tetap. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, suatu perusahaan harus memiliki 

faktor-faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung yang utama adalah aset 

tetap. Aset tetap mempunyai kedudukan yang penting dalam perusahaan karena 

memerlukan dana dalam jumlah yang besar dan tertanam dalam jangka waktu 

yang lama. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan dan digunakan 

dalam operasi perusahaan, tidak dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan 

dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

Aset tetap dibedakan menjadi dua, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak 

berwujud. Aset tetap berwujud merupakan harta yang dalam bentuk nyata, bisa 

dilihat dengan pancaindra sedangkan aset tetap tidak berwujud ialah berbentuk 

tidak nyata dan tidak dapat dilihat dengan pancaindra, pada kesempatan ini 
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penulis tertarik untuk membahas mengenai aset tetap berwujud lebih dalam. Aset 

tetap berwujud yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan 

perusahaan yang normal. Istilah permanen menunjukan sifat dimana aset yang 

bersangkutan dapat mengalami perubahan, kerusakan, kehancuran dan dapat 

digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. 

PT. Garuda Nusantara Gemilang adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang 

jasa dalam penyediaan jasa konsultan pajak. Dalam menjalankan kegiatan 

operasionalnya, PT. Garuda Nusantara Gemilang memiliki beberapa aset tetap 

berwujud. Aset tetap berwujud yang sudah tidak digunakan lagi dalam 

pengoperasiannya harus dikeluarkan dari laporan keuangan, sehingga diperlukan 

aset tetap pengganti. 

Perlakuan atas aset tetap berwujud perlu mendapat perhatian yang serius dan 

benar, karena kesalahan dalam pengelolaan dan pemakaian dapat menyebabkan 

perusahaan tidak beroperasi secara efesien dan efektif. Agar aset tetap dapat 

digunakan dengan baik maka diperlukan perawatan yang baik dan bisa digunakan 

dalam jangka waktu lama. Aset tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan 

bukanlah jumlah yang sedikit, diperlukan pertimbangan dan kehati-hatian yang 

sangat tinggi dalam memperlakukan aset tetap tersebut. 

Dalam laporan PKL ini, penulis mencoba untuk memaparkan hasil analisis 

penerapan akuntansi terhadap aset tetap mulai saat aset tersebut diperoleh sampai 

aset tetap tersebut diberhentikan. Bagi penulis sendiri latar belakang dilakukannya 

kerja praktek ini yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan di program 

studi Strata-1 Akuntansi. Dengan demikian, melalui laporan Praktek Kerja 
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Lapangan (PKL) ini penulis hendak mengkaji “ Pelaporan Akuntansi Aset 

Tetap Berwujud di PT. Garuda Nusantara Gemilang Bandar Lampung ” 

 

1.2 Ruang Lingkup Kerja Praktek 

Program Kerja Praktek merupakan sebagai langkah awal sarana perkenalan 

mahasiswa/i pada dunia kerja. Karena dengan adanya Program Kerja Praktek para 

mahasiswa/i tidak akan merasa canggung jika nanti sudah bekerja sesungguhnya, 

juga dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, tanggung jawab, dan 

profesionalisme dalam pekerjaan. Ruang lingkup Program Kerja Praktek adalah 

suatu bentuk batasan bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan penulisan 

laporan Program Kerja Praktek. 

PSAK 16 (Revisi 2011) 

Untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar pengguna laporan keuangan 

dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan 

dalam investasi tersebut.  

 

1.3 Manfaat dan Tujuan 

1.3.1 Tujuan Program 

Program Kerja Praktek yang diadakan oleh IIB Darmajaya memiliki tujuan 

sebagai berikut : 

1.  Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan jenjang 

pendidikan Strata-1 Akuntansi. 
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2.  Mahasiswa/i dapat mengimplementasikan secara langsung ilmu yang 

diperoleh dari perguruan tinggi kedalam dunia kerja. 

 

1.3.2 Manfaat Program Kerja Praktek 

Manfaat yang diperoleh dari Program Kerja Praktek ini antara lain adalah: 

1.  Bagi Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya :  

a.  Merupakan sarana komunikasi langsung antara pihak Falkultas 

dengan Masyarakat. 

b.  Perguruan Tinggi akan lebih siap dalam proses pendidikan untuk 

berintegrasi antara mahasiswa dengan para praktisi di lapangan 

sehingga kurikulum perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

2.  Bagi PT. Garuda Nusantara Gemilang : 

a.  Memperoleh tenaga kerja yang terampil tanpa harus mengeluarkan 

biaya tambahan dalam melaksanakan tugas yang ada. 

b.  Diharapkan hasil penilitian ini dapat memberikan informasi 

berguna bagi perusahaan dalam pengelolaan akuntansi keuangan 

khususnya aset tetap dan segala kebijakannya secara lebih baik. 

3.  Manfaat bagi Mahasiswa :  

a.  Mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja melalui 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan 

b.  Meningkatkan pola berpikir mahasiswa dalam menghadapi 

masalah-masalah dalam melakukan pekerjaan. 
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1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Program Kerja Praktek dilakukan di perusahaan PT. Garuda Nusantara Gemilang 

Bandar Lampung yang bergerak dibidang Jasa Konsultan Pajak yang beralamat di 

Citra Garden Cluster Ruby Hill B30/10 Bandar Lampung. 

 

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek 

Program Kerja Praktek ini berlangsung selama 27 hari, terhitung dari tanggal 20 

Juli 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini tercantum latar belakang, ruang lingkup kerja, tujuan dan manfaat 

program kerja praktek, tempat dan waktu pelaksanaan program kerja praktek serta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Dalam bab ini tercantum sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, bidang 

usaha/kegiatan utama perusahaan, lokasi perusahaan,struktur organisasi. 

 

BAB III : PERMASALAHAN PERUSAHAAN 

Dalam bab ini menjelaskan analisa permasalahan yang terjadi di perusahaan, 

temuan masalah, perumusan masalah, serta pemecahan masalahnya. Dan bab ini 
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berisi tentang teori-teori yang akan mendukung masalah yang akan terjadi dan 

progam/kegiatan apa yang akan dilakukan. 

 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan hasil dari analisis data, pengujian data serata 

pengujian hipotesis. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan 

hasil pengolahan data dan saran yang berkaitan degan penelitian sejenis di masa 

yang akan data 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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