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2.1 Aset Tetap 

 Aset tetap merupakan Aset tidak lancar yang diperoleh untuk digunakan 

dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi serta tidak untuk diperjualbelikan dalam operasi normal perusahaan. 

Dalam melaksanakan operasi perusahaan, aset tetap merupakan salah satu elemen 

utama yang harus diperhatikan agar kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang diinginkan perusahaan. Maka 

aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sangat beragam, sehingga untuk 

membedakannya diperlukan pengklasifikasian yang cermat, agar tidak tercampur 

dengan aset yang lainnya. aset yang digunakan dalam operasi perusahaan ada dua 

jenis, yaitu aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible 

asset), sedangkan macamnya sangat banyak dan aset tetap itu sendiri merupakan 

aset berwujud. 

 

2.1.1 Pengertian Aset Tetap  

 Aset tetap merupakan aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan 

dalam kegiatan operasional perusahaan yang dimaksud tidak untuk dijual dan 

mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

 

Pengertian aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan(PSAK) Nomor 16  (2011:2) adalah: 

 “Aset tetap adalah aset berwujud yang: 

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 

untuk administratif; 

b. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. 

 

 



 
 

Pengertian aset tetap menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:1) aset 

tetap adalah: 

“Asset tetap adalah asset berwujud yang dimiliki untuk disediakan 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan 

kepada pihak lain, atau untuk tujuan yang administratif dan 

diperkirakan untuk digunakan lebih dari satu periode”. 

 

Pengertian aset tetap menurut Kieso et al (2010:490) aset tetap adalah: 

“property, plant, and equipment include land, building structure (office, 

factories, warehouse), and equipment (machinery, furniture, tools)”.  

 

Pengertian aset tetap menurut Sugiri (2009:137) aset tetap adalah:  

“aktiva tetap adalah asset berwujud yang tujuan pemilikannya adalah 

untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, 

untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif 

dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. 

 

Pengertian aset tetap menurut Dwi martani dkk (2012:270) aset tetap 

adalah: 

“aset tetap adalah aset berwujud yang: 

1. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau 

untuk tujuan administratif;dan 

2. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”. 

 

Pengertian aset tetap menurut Rudianto (2009:276) aset tetap adalah: 

“Aktiva tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang 

sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan bukan untuk diperjualbelikan”. 

 

Berdasarkan definisi berbagai sumber diatas tentang aset tetap, 

dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu aset yang 

mempunyai bentuk fisik, mempunyai nilai yang relatifbesar,  dimiliki oleh 

perusahaan dan digunakan dalam operasi normal perusahaan sehari - hari 

serta tidak untuk diperjualbelikan dan bersifat permanen atau mempunyai 

masa guna lebih dari satu periode akuntansi. 



 
 

1. Aset merupakan barang-barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar 

atau mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan 

jasa bagi perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal 

perusahaan. 

2. Semua aset memiliki usia terbatas, pada akhir masa manfaatnya harus 

dibuang atau diganti usia ini dapat merupakan estimasi jumlah tahun yang 

didasarkan pada pemakaian dan keausan yang ditimbulkan oleh unsur-

unsurnya, atau dapat bersifat variabel, tergantung pada jumlah penggunaan 

dan pemeliharaan. 

3. Nilai aset tetap berasal dari kemampuannya untuk mengesampingkan 

pihak lain dalam mendapatkan hak-hak yang sah atas penggunaannya dan 

bukan dari pemaksaan suatu kontrak. 

4. aset ini bersifat non monetary. Manfaat ini timbul dari penggunaan atau 

penjualan jasa-jasa yang dihasilkannya dan bukan mengkonversi asset ini 

kedalam sejumlah uang tertentu. 

5. Pada umumnya jasa yang diterima dari aset tetap meliputi suatu periode 

yang lebih panjang dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi 

perusahaan. 

 

2.1.2 Karakteristik 

 Aset tetap merupakan elemen penting dalam sebuah perusahaan untuk 

menunjang semua kegiatan yang bersifat teknis. Tidak semua aset yang dimiliki 

oleh perusahaan dapat dikategorikan sebagai aset tetap. Sebuah aset harus 

memenuhi beberapa karakteristik sehingga bisa dikategorikan sebagai aset tetap. 

Karakteristik aset tetap menurut Sugiri (2009:147) “karakteristik aset 

tetap adalah: 

1. Memiliki wujud fisik 

2. Diperoleh untuk digunakan dalam kegiatan usaha perusahaan, dan 

tidak dimaksudkan untuk dijual”. 

3. Memberikan manfaat ekonomi untuk periode jangka panjang, dan 

merupakan subjek depresiasi”. 
 



 
 

Berdasarkan definisi diatas tentang karakteristik aset tetap, bahwa aset 

tetap mempunyai beberapa karakteristik. Diantaranya adalah : 

1.      Aset tetap mempunyai wujud/bentuk fisik ; 

2.      Digunakan dalam operasional perusahaan ; 

3.      Memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi ; 

4.      Tidak untuk diperjualbelikan ; 

5.      Mempunyai nilai yang sangat material. 

 

2.1.3 Jenis-jenis Aset tetap  

Suatu aset mungkin saja mempunyai masa guna lebih dari satu periode 

akuntansi, mempunyai nilai relative besar, dan tidak untuk diperjualbelikan 

kembali. Tetapi bila aset tersebut tidak  digunakan dalam aktivitas usaha 

perusahaan sehari – hari, maka aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai 

aset tetap, mungkin lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang 

atau aset lain – lain.. 

Berikut ini definisi-definisi berbagai sumber tentang pengelompokan aset 

tetap ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain yaitu : 

Menurut Ahmad Syafi’i Syukur (2009:224) memaparkan bahwa aset tetap 

dibagi menjadi dua golongan, yaitu : 

1. Aset tetap berwujud  

Merupakan aset tetap yang mempunyai bentuk fisik dan dapat dikenali 

melalui panca indera. 

Aset tetap berwujud dilihat dari umurnya, dibagi dua :  

1. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur tidak terbatas, misalnya : 

tanah untuk dibangun,jenis aset ini tidak perlu dilakukan depresiasi. 

2. Aset tetap berwujud yang mempunyai umur terbatas, dapat dikelompokan 

menjadi dua, yaitu :  

a. Aset tetap berwujud yang dapat diperbaharui, misalnya : gedung, 

kendaraan, mesin, peralatan,  dsb. 

b. Aset tetap berwujud yang tidak dapat diperbaharui, misalnya : 

konsesi tanah tambang.  



 
 

       3. Aset tetap berwujud ditinjau dari mobilitasnya, dibagi  menjadi dua : 

a. Aset tetap berwujud bergerak.  

b. Aset tetap berwujud tidak bergerak. 

a. Aset tetap berwujud ditinjau dari kemampuan mengembangkan diri terbagi 

menjadi dua, yaitu : 

1. Aset tetap berwujud yang tidak dapat mengembangkan diri 

2. Aset tetap berwujud yang dapat mengembangkan diri. 

b. Ditinjau dari Undang-Undang perpajakan, aset tetap berwujud 

dikelompokan menjadi empat golongan, yaitu: 

1. Golongan 1, aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai 

umur ekonomis sampai 4 tahun. 

2. Golongan 2, aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai 

umur ekonomis diatas  4 tahun sampai dengan 8 tahun. 

3. Golongan 3, aset tetap berwujud selain bangunan yang mempunyai 

umur ekonomis lebih dari 8 tahun; 

4. Golongan 4, aset tetap berwujud yang berupa tanah dan bangunan. 

2. Aset tetap tidak berwujud 

Merupakan aset jangka panjang yang tidak terlihat secara fisik.Misalnya 

:  goodwill,  franchise,trade mark, dan copy right. 

 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:279) model yang dipilih oleh entitas 

harus diterapkan terhadap”seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama”. 

Kebijakan tersebut”tidak perlu diterapkan untuk semua aset tetap yang dimiliki 

perusahaan”. 

Beberapa kelompok aset tetap adalah: 

1. tanah 

2. tanah dan bangunan 

3. mesin 

4. kapal 

5. pesawat udara 

6. kendaraan bermotor 

7. perabotan 

8. peralatan kantor. 

 



 
 

 

 

2.1.4 Perolehan dan pencatatan aset tetap 

Perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud dilakukan berdasarkan 

konsep harga perolehan (cost concept), artinya setiap aset harus dicatat dan 

dilaporkan  dalam neraca berdasarkan harga perolehannya. 

Untuk memperoleh aset tetap, perusahaan harus mengeluarkan sejumlah 

uang yang tidak hanya dipakai untuk membayar barang itu sendiri sesuai dengan 

nilai yang tercantum didalam faktur, tetapi juga untuk beban pengiriman, 

pemasangan, perantara, balik nama. Dan keseluruhan uang yang dikeluarkan 

untuk memperoleh aset tetap tersebut disebut dengan harga perolehan.  

Aset tetap diperoleh dengan berbagai cara, antara lain: Diperoleh dengan 

harga lumpsump (gabungan), diperoleh dengan pembayaran berkala, pembelian 

dengan cara leasing, perolehan dengan trand-in, perolehan dengan menerbitkan 

surat berharga, perolehan dari donasi dan dibangun sendiri. 

Nilai perolehan aset tetap diakui sebesar harga perolehannya, oleh karena 

itu berikut ini beberapa pengertian tentang harga perolehan aset tetap : 

 

Menurut Rudianto (2009:274) harga perolehan adalah : 

”Harga perolehan keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh 

perusahaan”. 

 

Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 

16 (2011:4) adalah: 

“Biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya 

jika: 

a. kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik 

masa depan dari aset tersebut; dan 

b. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal”. 

 

Dari definisi diatas, terdapat dua unsur pembentuk harga perolehan suatu 

aset tetap, yaitu: 



 
 

1. Unsur pokok pembentuk harga perolehan aset tetap, yaitu sebesar nilai 

sumber ekonomis yang diserahkan/dikorbankan pada saat terjadinya 

peralihan hak kepemilikan suatu aset atau sebesar nilai taksiran yang 

ditetapkan pada saat perolehan aset yang bersangkutan. Unsur pokok ini 

sangat tergantung pada proses perolehan hak kepemilikan, mungkin 

proses perolehan hak kepemilikan dilakukan dengan cara jual beli tunai, 

jual-beli angsuran, leasing, hibah, atau membuat sendiri. Dengan begitu 

yang dapat diperhitungkan sebagai unsur harga perolehan suatu aset antara 

lain; harga beli, nilai tunai dari suatu angsuran, taksiran harga pasar 

ataupun biasa berdasarkan kebijakan pimpinan atau ekspertis. 

2. Unsur tambahan pembentuk harga perolehan, yaitu segala pengorbanan 

ekonomis yang dapat diatribusikan secara langsung, yang timbul mulai 

saat persiapan pembelian.pembuatan sampai dengan aset tetap yang 

bersangkutan dinyatakan siap digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari.   

Adapun jenis-jenis perolehan aset tetap antara lain: 

1. Pembelian Tunai 

Aset tetap yang dibeli secara tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan 

untuk pembelian aset tetap tersebut ditambah dengan biaya-biaya yang 

dikeluarkan sehubungan dengan pembelian aset dikurangi potongan harga 

yang diberikan, baik karena pembelian partai besar maupun karena 

pembayaran yang diperbesar. Tetapi jika potongan harga tidak 

dimanfaatkan maka jumlah yang harus dibayar adalah jumlah harga 

pembelian bruto. Potongan tunai yang tidak dimanfaatkan diperlakukan 

sebagai rugi atau biaya bunga. Kerugian sebagai akibat tidak 

dimanfaatkannya potongan tunai ini dilaporkan dilaporan laba-rugi dalam 

kelompok rugi dan biaya lain-lain. 

2. Pembelian Secara Kredit Jangka Panjang 

Kebanyakan transaksi pembelian aset diperoleh dengan kredit jangka 

panjang. Pada dasarnya penentuan harga perolehan aset tetap dengan 

pembelian secara kredit sama dengan pembelian secara tunai, sehingga 

besarnya harga perolehan tersebut tidak termasuk bunga. Bunga yang 



 
 

ditimbulkan atas pembelian angsuran harus dikeluarkan dari harga 

perolehan dan dinyatakan sebagai biaya bunga pembebanan. 

Menurut Sugiri (2009:140) terdapat dua jenis bunga yang bisa timbul 

dari transaksi pembelian aset tetap secara kredit, yaitu bunga eksplisit dan 

bunga implisit. Bunga eksplisit adalah bunga yang ditetapkan secara terus 

terang, sedangkan bunga implisit adalah tingkat bunga yang ditetapkan 

tidak terus terang. Kadang-kadang penjual menetapkan harga pembelian 

dengan jumlah yang sudah memperhitungkan bunga di dalamnya, tetapi 

tidak dinyatakan berapa persen bunganya. 

3. Pembelian Angsuran 

Harga perolehan aset tetap yang didapat dari transaksi pembelian angsuran 

diukur dengan jumlah uang (harga) yang dibayarkan apabila aset itu dibeli 

secara tunai (cash equivalent price). Unsur bunga dan financing cost yang 

terdapat di dalamnya harus dikeluarkan dan diperlakukan sebagai biaya 

dalam periode di mana pembayaran itu terjadi. Jika di dalam harga kontrak 

pembelian tidak secara spesifik dinyatakan adanya bunga yang 

dibebankan, maka pada dasarnya unsur bunga itu harus diperhitungkan 

dan dikurangkan dari harga kontrak di dalam menentukan harga perolehan 

aset tetap yang bersangkutan. 

4. Aset Tetap yang Didapat dari Donasi dan Penemuan 

Aset tetap dapat pula diperoleh dari sumbangan, misalnya dari pemerintah 

atau dari lembaga lain. Meskipun untuk memperoleh sumbangan ini tidak 

ada pengorbanan, akuntansi akan mencatatnya karena akuntansi 

merupakan alat pertanggungjawaban. Apabila mengikuti prinsip harga 

perolehan, semestinya harga perolehan asset dari sumbangan ini adalah 

nihil sehingga tidak perlu dicatat. Namun penyimpangan terhadap prinsip 

harga perolehan dibenarkan untuk mencatat aset dari sumbangan. Aset 

tetap dari sumbangan didebet, dan akun lawannya adalah modal 

sumbangan. Nilainya adalah sebesar nilai wajar pada saat sumbangan 

tersebut diterima. 

 



 
 

 

 

5. Aset Tetap yang Dibangun Sendiri 

Harga perolehan aset tetap yang dibangun sendiri oleh perusahaan (tidak 

dibeli dari pihak luar) meliputi : 

i. biaya bahan bangunan yang dipakai 

ii. upah tenaga kerja langsung 

iii. biaya-biaya pemakaian lain seperti pemakaian listrik dan depresiasi 

asset tetap perusahaan yang digunakan untuk membangun. Kadang-

kadang untuk membiayai pembangunan asset tetap digunakan dana 

dari pinjaman bunga yang menjadi tanggungan perusahaan atas 

penggunaan dana dari pinjaman dapat dimasukkan sebagai unsure 

biaya perolehan. Namun besarnya bunga yang dimasukkan sebagai 

unsure biaya perolehan hanyalah bunga selama masa konstruksi. Jika 

setelah masa konstruksi pinjaman belum lunas, maka biaya bunganya 

dibebankan sebagai biaya periodik dalam laporan laba-rugi di 

kelompok biaya di luar usaha.Jumlah pengorbanan untuk membangun 

sendiri aset tetap boleh jadi lebih kecil ketimbang jumlah harga 

apabila aset tetap itu dibeli dari luar. Penghematan yang diperoleh 

karena membangun sendiri tidak boleh diakui sebagai untung. 

 

6. Aset Tetap yang Diperoleh Secara Pertukaran 

Aset tetap dapat diperoleh dengan cara pertukaran dengan aset tetap 

lainnya.  Harga perolehan atas aset yang didapat diukur dengan harga 

pasar (fair market value) dari aset yang diserahkan (dilepaskan) sebagai 

alat penukarnya. Rugi-laba pertukaran harus diakui, apabila terdapat 

perbedaan antara nilai buku dengan harga pasar aset tetap yang diserahkan 

di dalam transaksi tersebut. 

Apabila penentuan harga pasar aset tetap yang diserahkan dalam 

transaksi ini sulit ditentukan, maka harga perolehan aset tetap yang didapat 

diukur dengan harga pasar aset itu sendiri. Apabila dalam transaksi 



 
 

pertukaran itu disertai dengan pembayaran uang tunai disamping 

penyerahan aset tetap (lama) maka harga perolehan aset tetap yang 

didapat, adalah jumlah harga pasar aset lama ditambah dengan jumlah 

uang yang dibayarkan.  

 

Pertukaran dengan aset tetap lainnya dapat dibagi dua jenis, antara lain: 

a. Pertukaran aset yang sejenis 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset sejenis ini adalah 

sebagai berikut: 

- Nilai pasar aset tetap yang dipertukarkan tidak diketahui  

- Aset tetap yang ditukarkan adalah sejenis 

Pertukaran aset tetap yang sejenis yaitu pertukaran aset yang sifat dan 

fungsinya sama, pencatatan transaksi pertukaran aset sejenis ini adalah 

keuntungan dikurangkan pada harga aset baru, sedangkan kerugian dibebankan 

dalam tahun berjalan, misalnya pertukaran mesin lama dengan mesin yang baru 

dan lain-lain. 

 

Jurnal yang dibuat jika gain atau laba adalah; 

Dr. Beban penyusutan   xxx 

Cr.  Akumulasi penyusutan   xxx 

 

Dr. Mesin (baru)    xxx 

Akumulasi penyusutan  xxx 

Cr.  Mesin (lama)     xxx 

Bank       xxx 

Keuntungan pertukaran   xxx 

 

Jurnal yang dibuat jika loss atau rugiadalah: 

Dr. Beban penyusutan   xxx 

Cr.  Akumulasi penyusutan   xxx 

 



 
 

Dr. Mesin (baru)    xxx 

Akumulasi penyusutan   xxx 

Kerugian pertukaran   xxx 

Cr.  Mesin (lama)     xxx 

   Bank      xxx 

 

b. Pertukaran aktiva tidak sejenis  

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset tidak sejenis ini 

adalah sebagai berikut: 

- Nilai pasar aset tetap yang dipertukarkan tidak diketahui 

- Aset tetap yang ditukarkan adalah sejenis 

Pertukaran aset tetap yang sejenis yaitu pertukaran aset yang sifat dan 

fungsinya sama, pencatatan transaksi pertukaran aset sejenis ini adalah 

keuntungan dikurangkan pada harga aset baru, sedangkan kerugian 

dibebankan dalam tahun berjalan, misalnya pertukaran mesin lama dengan 

mesin yang baru dan lain-lain. 

 

Jurnal yang dibuat jika gain atau laba adalah: 

Dr. Beban penyusutan    xxx 

Cr.  Akumulasi penyusutan   xxx 

 

Dr. Tanah      xxx 

 Akum.penyustan aktiva tetap  xxx 

Cr.  Kendaraan     xxx 

   Bank     xxx 

   Keuntungan pertukaran  xxx 

 

Jurnl yang dibuat jika loss atau rugi adalah: 

Dr. Beban penyusutan   xxx 

Cr.   Akumulasi penyusutan  xxx 

 



 
 

Dr. Tanah      xxx 

Akum.penyusutan aktiva tetap   xxx 

Kerugian pertukaran   xxx 

Cr.   Kendaraan/mobil    xxx 

   Bank     xxx 

 

2.1.5 Biaya selama masa perolehan aset tetap 

Yang termasuk biaya-biaya selama masa perolehan aset tetap adalah: 

a. Reparasi dan pemeliharaan  

Pengeluaran untuk memelihara aset tetap agar berada dalam kondisi 

operasi yang baik disebut sebagai pemeliharaan. Pengeluaran 

pemeliharaan bersifat biasa dan berulang dan tidak memperbaiki aset atau 

menambah umur aset. Oleh karena itu pengeluaran ini dicatat sebagai 

beban pada saat terjadi pengeluaran untuk mengembalikan aset ke kondisi 

operasi yang baik pada saat turun mesin atau untuk memulihkan serta 

menggantikan suku cadang yang rusak disebut reparasi. 

Reparasi besar biasanya terjadi selang beberapa tahun, sehingga 

dapat dikatakan bahwa manfaat reparasi seperti ini akan dirasakan dalam 

beberapa periode. Oleh karena itu biaya reparasi besar dikapitalisasi dan 

pembebanannya sebagai biaya dilakukan dalam periode-periode yang 

menerima manfaat. 

 Ada dua cara untuk mencatat reparasi sebesar itu yaitu: 

- Menambah harga perolehan aset tetap, apabila biaya dikeluarkan 

untuk menaikan nilai kegunaan aset dan tidak menambah umurnya. 

- Mengurangi akumulasi depresiasi, apabila biaya ini dikeluarkan 

unutuk memperpanjang umur aset tetap dan mungkin juga nilai 

residunya. 

 

b. Penggantian  

Penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset dengan 

unit yang baru yang tipenya sama, misalnya penggantian dinamo mesin. 



 
 

Penggantian seperti ini biasanya terjadi karena aset tetap lama sudah tidak 

berfungsi lagi (rusak), penggantian biaya-biaya aktiva yang biayanya kecil 

diperlakukan dengan cara yang sama dengan reparasi kecil, yaitu diperlakukan 

sebagai beban. Apabila biayanya cukup besar, maka harga perolehan bagian 

itu dihapuskan dari rekening aset dan diganti dengan harga perolehan yang 

baru. Begitu juga akumulasi depresiasi untuk bagian yang diganti dihapuskan. 

 

 

c. Perbaikan (Betterment/Improvement) 

Yang dimaksud dengan perbaikan adalah penggantian suatu aset dengan 

aset baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan yang 

biayanya kecil dapat diperlukan sebagai reparasi biasa, tetapi perbaikan yang 

memakan biaya yang besar dicatat sebagai aktiva baru. Aset lama yang diganti 

dan diakumulasi depresiasinya dihapuskan dari rekening-rekening. 

 

d. Penambahan 

Yang dimaksud dengan penambahan adalah memperbesar atau 

memperluas fasiltas suatu aset seperti penambahan ruang dalam bangunan, 

ruang parker dan lain-lain, maka pengeluaran ini dianggap sebagai capital 

expenditure dan harus disusutkan selama penggunaannya. 

 

e. Penyusutan kembali aktiva tetap 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyusutan kembali aset tetap atau 

perubahan route produksi, atau untuk mengurangi biaya produksi, jika 

jumlahnya cukup berarti dan manfaatnya akan dirasakan lebih dari satu 

periode akuntansi. Biaya-biaya semacam ini dikapitalisasi sebagai biaya 

dibayar dimuka atau beban yang di tangguhkan dan akan diamortisasi ke 

periode-periode yang memperoleh manfaat dari penyusutan kembali tersebut. 

 

 

 



 
 

2.1.6 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

Suatu aset tetap dihentikan dari perusahaan karena tidak ada manfaat 

keekonomian pada masa yang akan datang dan bila sudah tidak digunakan lagi. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 

16 (2011:20) menyatakan bahwa: 

“Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat: 

a) Dilepas; atau 

b) Ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang 

diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya”. 

 

Menurut Dwi Martani dkk (2012:287) menyatakan bahwa: 

“Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat: 

1. dilepaskan; atau 

2. tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari 

penggunaan atau pelepasannya. 

 

Laba atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset 

tetap diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan rugi laba. 

Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan awal, 

dalam hal ini terjadi penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umunya tidak 

diperkenankan karena menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau 

harga pertukaran.  

Suatu aset tetap biasa dihentikan penggunaannya dengan cara dijual, 

ditukar karena rusak. Apabila aset tetap dihentikan maka seluruh rekening yang 

berhubungan dengan aset tersebut harus dihapus dari buku besar. Sedangkan 

apabila aset tetap dihentikan penggunaannya namun belum dijual, maka harus 

dipindahkan dari rekening aset tetap menjadi aktiva lain-lain, dan nilai yang 

tercantum adalah nilai yang lebih rendah dari nilai bukunya dan harga pasarnya.  

Adakalanya penggantian aset tetap terjadi karena kerusakan atau 

peristiwa-peristiwa lainnya seperti kebakaran, kebanjiran, gempa bumi, dan lain-

lain. Penghentian pemakain yang disebabkan oleh peristiwa diatas dapat 

digolongkan sebagai konversi terpaksa.  

 

 



 
 

2.1.7 Penghapusan aset tetap 

 Aset tetap pada dasarnya akan dihapuskan atau disposisi dengan berbagai 

cara diantaranya dengan dijual, dipertukarkan dengan aset lain, dijual dalam 

bentuk rongsokan dan lain-lain. 

 Pada waktu aset tetap dihentikan dari pemakaian maka semua rekening 

yang berhubungan dengan aset tetap tersebut dihapuskan. Apabila aset tetap itu 

dijual maka selisih antara harga jual dengan nilai buku atau nilai residu dicatat 

sebagai laba atau rugi.  

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012:44) penghapusan aset tetap 

adalah: 

“penghentian dan penghapusan aktiva tetap yaitu suatu aktiva tetap 

dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aktiva secara 

permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat 

keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari 

penghapusannya.  

 

Jurnal yang perlu dibuat adalah: 

Dr. Beban penyusutan     xxx 

Cr.   Akumulasi penyusutan   xxx 

Dr. Akumulasi penyusutan    xxx 

Cr.   Kerugian penghapusan aktiva tetap  xxx 

  Mesin       xxx 

 

2.2       Penyusutan Aset Tetap 

2.2.1 Pengertian Penyusutan 

Penyusutan merupakan hal yang penting selama masa penggunaan aset 

tetap. Semua aset tetap akan mengalami penurunan kemampuan dalam 

menghasilkan jasa-jasa, kecuali tanah karena tanah memiliki masa manfaat yang 

tidak terbatas dan biasanya dianggap sebagai suatu aset tetap yang tidak dapat 

disusutkan. Aset tetap yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan sehari-hari 

adalah untuk memproduksi produk atau sebagai penunjang perusahaan dalam 

kelancaran kegiatan perusahaan itu akan mengalami keausan bahkan dalam jangka 

waktu tertentu. Aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi dan harus 



 
 

dikeluarkan dari pembukuan. Cara yang dapat digunakan dalam pencatatan 

tersebut adalah dengan mengalokasikan harga perolehan aset tersebut, yang biasa 

disebut dengan penyusutan. 

 

Menurut Kieso et al (2010:540) penyusutan adalah: 

“Depreciation is the accounting process of allocation the cost of tangible 

asset to expense in a systematic and rational manner to those periods 

expected to benefit from the use of the asset”. 

 

Penyusutan dicatat dan dilaporkan dengan menggunakan metode-metode 

penyusutan antara lain: 

1. Berdasarkan waktu 

  a. Metode garis lurus (straight line method) 

  b. Metode pembebanan yang menurun : 

1) Metode saldo menurun atau menurun ganda (declining or 

double declining method). 

2) Metode jumlah angka tahun (sum of years digitmethod) 

2. Berdasarkan pengeluaran  

 a. Metode jam jasa (service hours method) 

 b. Metode hasil produksi (productive output method) 

3. Berdasarkan kriteria lainnya 

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite 

method) 

 b. Metode anuitas (annuity method) 

 c. Sistem persediaan (inventory method) 

 

Menurut Sugiri (2009:158) penyusutan adalah : 

“Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan 

dari suatu asset selama umur manfaatnya”. 

 

Penyusutan adalah proses pengalokasian harga perolehan, bukan proses 

penilaian aset tetap. Pengalokasian harga perolehan diperlukan agar dapat 



 
 

dilakukan perbandingan yang tepat antara pendapatan dengan biaya. Perubahan 

harga aset tetap yang terjadi di pasar, tidak perlu dicatat dalam pembukuan 

perusahaan karena aktiva tetap dimiliki perusahaan untuk digunakan, bukan untuk 

di jual kembali. Oleh karena itu nilai buku aset (harga perolehan dikurangi 

akumulasi depresiasi), biasanya sangat berbeda dengan harga pasar aset yang 

bersangkutan.  

Selama masa pemakaian, kemampuan suatu aset untuk menghasilkan 

pendapatan dan jasa biasanya semakin menurun baik secara fisik maupun 

fungsinya. Penurunan karena faktor fisik terjadi karena pemakaian dan keausan, 

sehingga secara fisik aset tetap terlihat menurun. Penurunan dari segi fungsi 

adalah karena aset menjadi tidak memadai dan ketinggalan jaman. Suatu aset 

dikatakan tidak lagi memadai, jika aset tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan 

saat ini dan di masa datang. 

Pengakuan atas depresiasi aset tetap tidak berakibat adanya pengumpulan 

kas untuk mengganti aktiva lama dengan aset yang baru. Saldo rekening 

akumulasi depresiasi menggambarkan jumlah depresiasi yang dibebankan sebagai 

biaya, bukan menggambarkan dana yang telah dihimpun. 

Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besarnya 

biaya depresiasi setiap periode antara lain: 

1) Harga Perolehan (Cost) 

Yaitu uang yang dikeluarkan atau hutang yang timbul dan biaya-biaya 

yang terjadi dalam pemerolehan suatu aset dan menempatkannya agar 

dapat digunakan. 

2) Nilai Sisa (Residu) 

Nilai sisa suatu aset yang didepresiasi adalah jumlah yang diterima bila 

aset tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-

biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarnya. 

3) Taksiran Umur 

Taksiran umur kegunaan aktif dipengaruhi oleh cara-cara pemeliharaan 

dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianut dalam reparasi. Taksiran 



 
 

umur ini biasanya dinyatakan dalam satuan  periode waktu, satuan hasil 

produksi atau satuan jam kerjanya.  

 

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) Nomor 16 (2011:15) adalah : 

“Penyusutan adalah alokasi harga perolehan dari sebuah aset tetap 

sepanjang umur ekonomis secara sistematis dan rasional”. 

 

Pengertian penyusutan menurut Rudianto (2009:274) adalah: 

”Harga perolehan keseluruhan uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh suatu aktiva tetap sampai siap digunakan oleh 

perusahaan”. 

 

 Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa penyusutan 

adalah pengalokasian dari sebagian harga perolehan aset tetap berdasarkan 

manfaat yang diestimasi. 

 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan depresiasi dikelompokan menjadi 

dua faktor yaitu: 

a. Faktor Fisik  

Penyusutan dilakukan karena keadaan fisik aset tetap yang semakin menurun 

dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak dapat dihindari meskipun 

perawatannya dilakukan dengan baik. Faktor fisik menyebabkan aset tetap 

menjadi aus karena pemakaiannya, bertambahnya umur serta adanya 

kerusakan-kerusakan yang timbul.  

b. Faktor Fungsional  

Faktor fungsional menyebabkan fungsi aset tetap tidak sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya ketidakmampuan aset dalam memenuhi produksi 

dibanding dengan aset sejenis lainnya dalam keadaan yang sama. 

 

 



 
 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Mempengaruhi Beban 

Penyusutan 

a. Harga Perolehan 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 

16 (2011:6) adalah: 

“Biaya perolehan aset tetap meliputi: 

1. Harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian 

yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian 

dan potongan-potongan lain; 

2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk 

membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap 

digunakan sesuai dengan intensi manajemen; 

3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan 

restorasi lokasi aset. Kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika 

aset tersebut diperoleh atau karena entitas menggunakan aset 

tersebut selama periode untuk tujuan selain untuk menghasilkan 

persediaan”. 

 

Harga perolehan aset tetap meliputi seluruh biaya yang berkaitan dengan 

perolehan dan penyiapannya untuk dapat dipergunakan sebagai sarana usaha 

perusahaan. 

b. Umur Ekonomis atau Masa Manfaat 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 

16 (2011:4) adalah: 

“Umur manfaat adalah: 

1. periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan oleh entitas, atau 

2. jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan akan diperoleh 

dari suatu aset oleh entitas”. 

 

 Umur ekonomis dari suatu aset tetap sejak siap dipergunakan sampai 

dengan aset tersebut secara ekonomis tidak menguntungkan lagi jika tetap 

digunakan. 

c. Nilai sisa (residu) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 

16 (2011:3) adalah: 



 
 

“Nilai residu aset adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh 

entitas saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya 

pelepasan, jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang 

diharapkan pada akhir umur manfaatnya”. 

 

 Nilai sisa suatu aset tetap yang disusutkan adalah jumlah yang diterima 

apabila aset tersebut dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain ketika aset tetap 

tersebut sudah tidak digunakan lagi, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi 

pada saat menjual atau menukarnya. 

 

2.2.3 Metode Penyusutan 

 Dari uraian sebelumnya dapat dikemukakan bahwa penyusutan merupakan 

alokasi nilai perolehan aset tetap yang memperoleh manfaat dari suatu aset yang 

dialokasikan sebagai biaya apabila aset tersebut telah dipakai atau berkurang 

produktivitasnya. Penggunaan metode penyusutan itu sendiri dari berbagai jenis 

dan merupakan masalah pertimbangan dengan memperhatikan kepada kondisi 

perusahaan agar mendekati pola pakai aset yang bersangkutan. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 

16 (2011:18) menyatakan bahwa: 

 “Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk 

mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama 

umur manfaatnya”. 

  

 Menurut Kieso et al (2010:542) menjelaskan bahwa metode penyusutan 

aset tetap dikelompokan menjadi: 

 1. Activity Method (Unit od Use or Production) 

 2. Straight Line Method  

 3. Decreasing Charge Method (Accelerated) 

 a. Sum of The Year’s Digit Method  

 b. Double Declining Balance Method 

 4. Spesial Depreciation Method  

     a. Group and Composite Method 

     b. Hybrid or Combination Method 

 

 



 
 

Menurut Rudianto (2009:276) adalah: 

“Depresiasi atau penyusutan merupakan pengalokasian harga 

perolehan aktiva tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi 

yang menikmati manfaat dari aktiva tetap tersebut”. 

 

Dibawah ini akan dibahas beberapa cara metode penyusutan: 

a. Berdasarkan waktu  

1. Metode garis lurus (straight line method) 

Dengan metode ini biaya penyusutan aset dialokasikan ke tiap-tiap tahun 

dengan jumlah yang sama selama umur pemakaian aset tetap. Biaya 

penyusutan yang sama besar ini menggunakan asumsi bahwa manfaat 

ekonomis yang diberikan aset itu sama besar setiap periode. Dalam 

menetapkan biaya penyusutan periodik, taksiran umur pemakai dinyatakan 

dalam bulanan atau tahun. Besarnya biaya penyusutan periodik, dapat dihitung 

dengan cara mengurangi harga perolehan dengan nilai sisa kemudian dibagi 

dengan taksiran umur pemakaian. 

Contoh: 

Suatu mesin seharga Rp 800.000.000, bernilai sisa Rp 50.000.000. Mesin 

tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat 5 tahun.  

Perhitungan biaya penyusutan pertahun: 

Depresiasi pertahun = Harga Pokok – Nilai Sisa 

               Taksiran Umur Kegunaan 

 

            =
5

000.000.50000.000.800 
 

            =150.000.000 

  

Dibawah ini merupakan Tabel II.1 Metode garis lurus, yang merupakan 

penjelasan dari perhitungan biaya penyusutan pertahun: 

 

 



 
 

 Tabel II.1 Metode Garis Lurus 

Tahun 
Beban 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 
Nilai Buku 

   800.000.000 

1 750.000. 000 150.000. 000 650.000. 000 

2 750.000. 000 300.000. 000 500.000. 000 

3 750.000. 000 450.000. 000 350.000. 000 

4 750.000. 000 600.000. 000 200.000. 000 

5 750.000. 000 750.000. 000 50.000. 000 

Sumber: Intermediate Accounting 

2. Metode pembebanan yang menurun 

a. Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit method)  

Metode ini disebut demikian karena angka yang berurutan untuk setiap 

tahun dari umur aset digunakan sebagai denominator dari sebuah pecahan. 

Numeratornya adalah jumlah tachun dari umur aset yang masih tersisa pada 

awal periode akuntansi. Pecahan ini kemudian dikalikan dengan biaya 

perolehan yang telah dikurangi dengan nilai sisa untuk menghitung biaya 

penyusutan setiap periode. 

b. Metode saldo menurun atau saldo menurun ganda (declining or double 

declining balance method) 

Dasar penerapan metode ini sama dengan metode garis lurus, tetapi 

dikalikan dua. Dalam metode ini nilai sisa dianggap tidak ada sebab jika ada 

nilai sisa maka nilai buku terakhir tidak akan sama dengan nilai sisa yang 

ditetapkan. 

Contoh: 

Dengan soal yang sama seperti pada contoh soal sebelumnya, maka akan 

didapat besarnya. 

Tarif metode saldo menurun=2(100%:5)=40% 

Dibawah ini merupakan Tabel II.2 Metode Saldo Menurun Ganda, yaitu 

sebagai berikut: 

 



 
 

  Tabel II.2 Metode Saldo Menurun Ganda 

Tahun 
Beban 

Penyusutan 
Tarif 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai 

Buku 

1 800.000 40% 320.000 480.000 

2 480.000 40% 512.000 288.000 

3 288.000 40% 627.200 172.000 

4 172.000 40% 696.320 103.680 

5 103.000 40% 750.000 50.000 

Sumber: Intermediate Accounting 

b. Berdasarkan penggunaan  

1. Metode jam jasa (service hours method) 

Perhitungan penyusutan dilakukan dengan membagi nilai perolehan 

dikurangi nilai residu (jika ada) dengan taksiran total jam kerja aset untuk 

periode tersebut: 

Penyusutan per unit =     Harga Prolehan – Nilai Sisa  

    Taksiran Total Jam Kerja Aset 

2. Metode jumlah unit produksi (productive output method) 

Dasar penerapan metode ini sama dengan jam jasa hanya bedanya dalam 

hal penaksiran dilakukan sesuai dengan jumlah unit produksi yang 

dihasilkan dari aset tetap tersebut selama masa pemakaian. 

Penyusutan per unit =      Harga Prolehan – Nilai Sisa  

   Estimasi Jumlah Unit yang Diproduksi 

 

a. Berdasarkan kriteria lainnya  

1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite method) 

Dalam group depreciation akan dibebankan tarif penyusutan yang sama 

untuk sekelompok aset yang bersifat sama, homogen dan umur manfaat 

yang sama. Sedangkan metode composite depreciation, tarif adalah 

penentuan biaya penyusutan dengan menggunakan suatu tarif yang sama 

diterapkan pada kelompok aset yang sifatnya berbeda, heterogen, dan 

umur manfaatnya berbeda.   



 
 

2. Metode anuitas (annuity method) 

Metode ini digunakan tabel bunga berbunga daftar anuitas sebagai alat 

bantu perhitungan biaya penyusutan. Metode ini digunakan dalam analisa 

investasi atau proyek untuk kepentingan manajemen perusahaan. 

3. Metode sistem persediaan (inventory method) 

Metode ini digunakan untuk menilai aset berwujud kecil seperti perkakas. 

Persediaan perkakas misalnya dapat diperoleh pada awal dan akhir tahun. 

Kemudian penyusutan dapat dihitung dengan menggunakan nilai dari 

persediaan awal ditambah biaya persediaan yang diperoleh sepanjang 

tahun dikurangi nilai persediaan akhir. Metode ini tidak lazim digunakan 

karena tidak sistematis. 

 

2.3 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 

 Kebijakan akuntansi berhubungan dengan Standar Akuntansi Keuangan, 

karena kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aset 

tetap dan sangat membantu pemakaian laporan keuangan.  

MenurutPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16 

(2011:4) menyatakan bahwa: 

“Kebijakan akuntansi adalah pilihan prinsip khusus, dasar, konversi, 

peraturan dan praktek yang diterapkan manajemen perusahaan 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan”. 

 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012:2) menyatakan bahwa: 

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk 

siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 

perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan 

normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun”. 

 

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

akuntansi aset tetap adalah pertimbangan atau pemilihan aset tetap berwujud perlu 

disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang tepat akan 

menggambarkan realita ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan 



 
 

keuangan dan hasil operasi untuk memperoleh penghasilan, yang jangka 

manfaatnya lama lebih dari satu tahun dan relatif permanen. 

Dalam laporan keuangan harus diungkapkan segala hal yang berhubungan 

dengan aset tetap diantaranya kebijakan akuntansi. Menyediakan informasi yang 

berguna bagi proses perencanaan, pengelolaan, evaluasi, memudahkan 

pengendalian yang efektif dan berguna untuk mengambil keputusan. Tugas 

interprestasi laporan keuangan mengenai aset tetap tidak sulit dilaksanakan jika 

menggunakan kebijakan akuntansi, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak 

tepat atau salah digunakan terbias dari pengungkapan kebijakan yang dipilih. 

Tujuan dari kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur 

perlakuan aset tetap. Aset tetap dikelompokan menjadi dua yaitu aset berwujud 

(tangible asset) contohnya seperti gedung, kendaraan, lahan dan peralatan. Dan 

aset tidak berwujud (intangible asset) seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, 

patent, dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


