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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1 Aset Tetap 

 Suatu entitas memerlukan sebuah laporan keuangan untuk 

mengikhtisarkan posisi keuangannya. Neraca adalah salah satu laporan keuangan 

dasar yang biasanya disusun oleh organisasi yang mencari laba, untuk digunakan 

oleh investor, kreditor, dan pengambilan keputusan eksternal yang lainnya. 

Neraca menggambarkan posisi keuangan dengan komponen aset (harta) dan 

liabilitas (kewajiban dan modal/ payable and equity). Aset terdiri dari aset lancar 

(current asset), aset tetap (fixed asset) dan aset lain-lain (other asset). 

 

2.1.1  Definisi Aset Tetap 

 Aset tetap merupakan salah satu komponen dalam neraca yang sangat 

penting bagi perusahaan untuk pelaksanaan kegiatan operasional dan sebagai 

penunjang tercapainya tujuan didirikan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 

ketelitian dan kecermatan dalam pengolahan aktiva tetap sangat berpengaruh 

terhadap kewajaran penilaian dalam laporan keuangan.                   

Definisi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(2009:16:2)  adalah : 

”Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan 

dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk 

direntalkan kepada pihak lain, atau tujuan administratif dan 

diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”.  

 

Definisi aset tetap menurut Warren, Fees and Reeve(2008:440) adalah : 

“Aset tetap (fixed assets) merupakan aset jangka panjang atau aset 

yang relatif permanen, dimiliki dan digunakan oleh perusahaan 

serta tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari operasi 

normal”. 

 

Definisi aset tetap menurut Rudianto (2009:276) adalah : 
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“Aset tetap merupakan barang berwujud milik perusahaan yang 

sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal 

perusahaan bukan untuk diperjualbelikan”. 

 

Sedangkan menurut Soemarso (2005:20), aset tetap adalah : 

“Aset berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun, 

digunakan dalam kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual 

kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup 

besar”. 

 

Berdasarkan definisi berbagai sumber diatas tentang aset tetap, dapat 

disimpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu aset yang mempunyai bentuk 

fisik, mempunyai nilai yang relatif besar,  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. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Aset Tetap 

Suatu aset mungkin saja mempunyai masa guna lebih dari satu periode 

akuntansi, mempunyai nilai relatif 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 

aktiva tetap, mungkin lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang 

atau aset lain-lain. 

Berikut ini definisi-definisi berbagai sumber bacaan tentang 

pengelompokan aset tetap ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain yaitu : 

Pengelompokkan aset tetap menurut Ahmad Syafi’i Syukur (2009:224) dibagi 

menjadi dua golongan , yaitu : 

1. Aset Tetap Berwujud 

Merupakan aset tetap yang mempunyai bentuk fisik dan dapat dikenali 

melalui panca indera. 

A. Aset tetap berwujud dilihat dari umurnya, dibagi dua :  



8 
 

 
 

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 : 

1. Aset tetap berwujud yang dapat diperbaharui, misalnya : 

gedung, kendaraan, mesin, peralatan,  dan lain sebagainya. 

2. Aset tetap berwujud yang tidak dapat diperbaharui, 

misalnya : konsesi tanah tambang.  

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

1) Aset tetap berwujud bergerak ; 

2) Aset tetap berwujud tidak bergerak. 

C. 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. 

D. 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 

Aset Tetap Tidak Berwujud merupakan aset jangka panjang yang tidak 

terlihat secara fisik, misalnya :  goodwill,  franchise,trade mark, dan copy 

right.  
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Selain itu juga, Warren, Fees and Reeve (2008:440) mengelompokkan 

aset menjadi dua, yakni : 

1. Aset tetap berwujud (tangible assets) yang merupakan aset jangka 

panjang atau aset yang relatif permanen penggunaannya dan terlihat 

secara fisik. Nama-nama deskriptif lain bagi aset-aset ini adalah aset 

pabrik (plant assets), atau property, pabrik, dan peralatan (property, 

plant, and equipment) ; 

2. Aset tetap tidak berwujud (intangible assets), merupakan aset jangka 

panjang yang bermanfaat bagi perusahaan dan tidak untuk dijual serta 

tidak terlihat secara fisik. Antara lain paten (patensi), hak cipta, merek 

dagang, dan goodwill. 

 

Berdasarkan definisi berbagai sumber diatas tentang jenis-jenis aset tetap, 

dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis aset tetap terbagi menjadi dua golongan 

yaitu: 

1. Aset tetap berwujud, yaitu aset tetap yang bersifat jangka  panjang dalam 

aktivitas operasi perusahaan yang dapat dilihat bentuk fisiknya. 

Didalamnya meliputi ; tanah, bangunan, mesin-mesin, dan peralatan lain 

yang digunakan untuk menghasilkan atau memudahkan penjualan barang 

dan jasa. 

2. Aset tetap tidak berwujud, yaitu aset tetap jangka panjang yang tidak 

terlihat secara fisik. Harta tak berwujud termasuk pos-pos seperti hak 

cipta, paten, goodwill, dan perjanjian monopoli. 

Walaupun kedua jenis aset tersebut berbeda secara sudut pandang 

fisiknya, akan tetapi mempunyai manfaat yang sama bagi kelangsungan hidup 

perusahaan. 
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2.1.3 Karakteristik Aset Tetap 

Aset tetap mempunyai beberapa karakteristik, berikut beberapa definisi 

karakteristik aset tetap dari berbagai sumber. 

Karakteristik aset tetap menurut Firdaus A Dunia (2005:151) adalah : 

1. Maksud perolehannya adalah digunakan dalam kegiatan perusahaan dan 

bukan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan; 

2. Umur atau jangka waktu pemakaiannya yang lebih dari satu tahun; 

3. Bahwa pengeluaran untuk aset tersebut harus merupakan pengeluaran 

yang  nilainya besar atau material bagi perusahaan tersebut. Dalam 

perolehannya, perusahaan harus membuat kebijaksanaan keuangan atau 

akuntansi mengenai nilai atau jumlah minimum pengeluaran yang dapat 

dikapitalisasi atau yang dianggap sebagai pengeluaran barang modal. 

 

Karakteristik aset tetap menurut Kieso, Donald D, Jerry J, Weygant 

and Terry D. Wirfield (2005:401) adalah : 

1.    They have a physical substance ( a definite size and shape); 

2.    Are used in the operations of a business; 

3.    Are not Intended for sale to customers. 

 

 Sedangkan karakteristik aset tetap menurut Achmad Tjahjono, et all 

(2009:112) adalah :  

1.    Dipergunakan untuk operasional perusahaan dan tidak  untuk dijual; 

2.    Memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau satu siklus 

operasi normal; 

3.    Memilki bentuk fisik, karakter ini untuk membedakan dengan aset tak 

berwujud; 

4.    Mempunyai nilai yang material. 

Berdasarkan definisi berbagai sumber diatas tentang karakteristik aset 

tetap, maka dapat disimpulkan bahwa aset tetap mempunyai beberapa 

karakteristik. Diantaranya adalah : 

1.      Aset tetap mempunyai wujud/ bentuk fisik  
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2.      Digunakan dalam operasional perusahaan; 

3.      Memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi; 

4.      Tidak untuk diperjualbelikan; dan 

5.      Mempunyai nilai yang sangat material. 

 

 

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. 

Penjelasan lebih lanjut tentang cara memperoleh aset tetap yaitu 

diantaranya : 

1. Pembelian Tunai 

Soenarto dan Teguh Erawati (2003:79) menyatakan bahwa aset tetap 

yang diperoleh daei pembelian tunai dicatat dengan jumlah sebesar uang 

yang dikeluarkan, termasuk seluruh pengeluaran nsedental yang 

berkaitan dengan pembelian atau penyiapan penggunaanya. Didalamnya 

termasuk ongkos angkut, bea balik nama, biaya pemasangan, biaya 

percobaan, asuransi pembelian (premi), 
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Apabila dalam pembelian aset tetap ada potongan tunai, maka potongan 

tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak 

memandang apakah potongan itu didapat atau tidak. 

Jurnal yang dibuat adalah : 

Dr. Aset Tetap  XXX 

 Cr. Kas   XXX 

 

2. Pembelian Angsuran 

Menurut Harsono Jusuf (1999:158), pembelian-pembelian atas aset 

tetap seringkali meliputi pembelian dengan pembayaran cicilan, biasanya 

untuk pembelian aset tetap yang jumlahnya besar. Dalam keadaan ini 

nilai aset tetap adalah nilai tunai yang dibayarkan apabila aset tersebut 

dibeli secara tunai. Nilai Present Value (NPV) berdasarkan tingkat bunga 

yang berlaku. 

Jurnal yang dibuat adalah : 

Dr. Hutang usaha  XXX 

 Cr. Beban bunga  XXX 

 Cr. Kas   XXX 

 

3. Diperoleh secara Pertukaran 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi 

Keuangan (2011:16:9) menyatakan sebagai berikut :  

“Satu atau lebih aset tetap mungkin diperoleh dalam pertukaran 

aset nonmoneter, atau kombinasi aset moneter dengan nonmoneter. 

Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar, 

kecuali : 

(a) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau 

(b) Nilai wajar dan aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat 

diukur secara andal”. 

 

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2002:278) menyatakan sebagai 

berikut : 

“Sebagai dasar penelitian atas aset tetap yang diperoleh pertukaran 

ada 3 macam, yaitu : 
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1) Aset tetap harus dikapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga 

pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan (jika ada). 

2) Dikapitalisasikan sebesar harga pasar aset baru (yang diterima). 

3) Jika harga pasar aset lama maupun baru tidak dapat 

ditentukan, maka nilai buku aset lama akan digunakan sebagai 

dasar pencatatan pertukaran tersebut”. 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pertukaran aset dapat 

dilakukan ke dalam du macam kasus, yaitu : 

1) 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 

Dr. Akumulasi penyusutan   XXX 

  Cr. Mesin (lama)    XXX 

Cr. Bank     XXX 

Cr. Keuntungan pertukaran    XXX 

 

 Jurnal yang dibuat jika loss atau rugi adalah : 

Dr. Beban penyusutan   XXX 

Cr. Akumulasi penyusutan   XXX 

Dr. Mesin (baru)    XXX 

Dr. Akumulasi penyusutan   XXX 

Dr. Kerugian pertukaran   XXX 
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Cr. Mesin (lama)    XXX 

Cr. Bank      XX 

2) Pertukaran Aset Tidak Sejenis 

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

adalah sebagai berikut : 

- Aset tetap tersebut sejenis, tetapi tidak termasuk dalam Productive 

Asset. 

- Cost kedua aset tetap tersebut diketahui nilai pasarnya. 

- Aset tetap yang ditukarkan tidak sejenis. 

Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis yaitu pertukaran aset yang sifat 

dan fungsinya tidak sama. Pencatatan untuk transaksi pertukaran aset 

tidak sejenis ini adalah keuntungan atau kerugian dibebankan dalam 

tahun berjalan. Misalnya pertukaran tanah dengan kendaran/ gerbong. 

 Jurnal yang dibuat jika gain atau laba adalah : 

Dr. Beban penyusutan    XXX 

Cr. Akumulasi penyusutan   XXX 

  Dr. Tanah     XXX 

  Dr. Akumulasi penyusutan aset tetap  XXX 

   Cr. Kendaraan/ gerbong   XXX 

   Cr. Bank     XXX 

   Cr. Keuntungan pertukaran    XXX 

 Jurnal yang dibuat jika loss atau rugi adalah : 

Dr. Beban penyusutan    XXX 

Cr. Akumulasi penyusutan   XXX 

Dr. Tanah     XXX 

Dr. Akumulasi penyusutan aset tetap  XXX 

Dr. Kerugian pertukaran   XXX 

Cr. Kendaraan/ gerbong   XXX 

   Cr. Bank     XXX 

 

4. Perolehan dengan penerbitan surat berharga 
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Menurut E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warfield (2005:481) 

suatu perusahaan dapat memperoleh aset tetap dengan menerbitkan 

obligasi atau saham sendiri, maka dasar pencatatan aset tersebut adalah 

sebesar nilai pasar surat berharga pada saat diterbitkan. Jika nilai pasar 

tidak diketahui maka harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga 

pasar aset tersebut. Jika obligasi atau saham dijual lebih tinggi atau lebih 

rendah dari nilai nominal, obligasi atau saham harus di kredit sebesar 

nilai nominal dan selisihnya dicatat sebagai agio atau disagio. 

 Jurnal yang dibuat adalah : 

Dr. Mesin     XXX 

Cr. Modal saham biasa  XXX 

Cr. Agio saham    XXX 

 

5. Perolehan dengan Membangun Sendiri 

Pada saat suatu aset tetap dibangun oleh suatu perusahaan untuk 

digunakan sendiri, maka biaya perolehan (cost) aset tetap meliputi semua 

umur yang dapat diidentifikasikan dengan pembuatan aset tetap tersebut. 

Ada beberapa masalah yang akan dihadapi dalam membangun aset tetap 

sendiri menurut Sofyan Syafri Harahap (1999:53), yaitu diantaranya : 

1) Biaya Overhead yang Dibebankan 

Dalam pembuatan aset semua biaya yang dapat dibebankan langsung 

seperti bahan, upah langsung tidak menimbulkan masalah dalam 

menentukan harga pokok aset yang dibuat. Sedangkan menentukan 

jumlah biaya overhead, apalagi jika produksi yang lain maka akan 

timbul kesulitan, karena biasanya ada biaya yang sama-sama dibayar 

atau dibebankan untuk semua kegiatan. Untuk menetapkan harga 

besar biaya overhead akan dibebankan terhadap produk yang 

dibangun sendiri itu ada dua cara, yaitu : 

- Biaya overhead yang dibebankan adalah kenaikan biaya atau 

tambahan biaya overhead akibat adanya pembangunan aset tetap 

tersebut. 
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- Biaya yang dibebankan bukan saja kenaikan biaya overhead 

tetapi juga biaya overhead tetap secara pro-rata untuk kegiatan 

biasa maupun untuk kegiatan pembangunan itu sendiri. 

2) Laba Rugi dari Pembangunan Aset Sendiri 

Dalam hal harga pokok yang dibuat, apabila aset yang dibuat 

tersebut nilainya lebih rendah daripada harga beli diluar, maka 

selisihnya merupakan penghematan biaya yang tidak biasa diakui 

sebagai laba. Tetapi apabila harga pokok aset yang dibuat tersebut 

nilainya lebih tinggi daripada harga beli diluar (dengan kualitas yang 

sama) maka selisih yang ada harus diakui sebagai kerugian sehingga 

aset akan dicatat dengan jumlah sebesar harga pasar yang berlaku. 

3) Biaya Bunga dalam Masa Pembangunan 

Apabila suatu perusahaan dalam membangun asetnya menggunkan 

dan yang berasal dari pinjaman, maka bunga pinjaman selama masa 

pembuatan aset tersebut dikapitalisasikan dalam harga perolehan 

aset. Sesudah aset selesai dibuat, maka biaya bunga pinjaman 

dibebankan sebagai biaya dalam periode tersebut. 

 

6. Perolehan Melalui Hibah, Hadiah atau Sumbangan  

Jika aset tetap diperoleh dengan cara hibah, hadiah, atau sumbangan dari 

pihak lain maka transaksi ini disebut non recipocal transfer atau transfer 

yang tidak memerlukan umpan balik.  

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:16:11) aset 

ini harus dicatat sebesar harga pasar yang wajar atau berdasarkan 

penilaian yang independen dan dikredit modal donasi. 

 Jurnal yang dibuat adalah : 

Dr. Aset tetap   XXX 

Cr. Modal donasi  XXX 

7. Perolehan melalui Sewa Guna Usaha (Leasing) 

Pengertian sewa guna (leasing) Surat Keputusan Bersama Menteri 

Keuangan, Perdagangan, dan Menteri Perindustrian Nomor 32/ M/ 
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SK/2/1974 yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia 

(2004:30:1) adalah : 

“Leasing adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan 

barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan 

untuk jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran-pembayaran 

secara berkala disertai hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk 

membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau 

meperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang 

telah disepakati bersama”. 

 

Pencatatan cara perolehan ini tergantung dari jenis leasing yang diambil 

oleh perusahaan. Ada dua cara sewa guna usaha, yaitu : 

1) Capital Lease  

Perusahaan leasing pada jenis ini berlaku sebagai suatu lembaga 

keuangan. Lessee (Perusahaan penyewa) yang akan membutuhkan 

suatu barang modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi dari 

barang yang dibutuhkan. Lessee juga mengadakan negoisasi 

langsung dengan supplier mengenai harga, syarat-syarat perawatan 

serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengoperasian barang 

tersebut. 

Lessor (Pihak perusahaan sewa guna usaha) akan mengeluarkan 

dananya untuk membayar barang tersebut kepada supplier (pihak 

yang menyediakan barang untuk dijual kepada lesse) dan kemudian 

barang tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai imbalan atas jasa 

pengguanaan barang tersebut lessee akan membayar secara berkala 

kepada lessor sejumlah uang yang berupa rental untuk jangka waktu 

tertentu yang telah disepakati bersama. 

Jumlah rental ini secara keseluruhan akan meliputi harga barang 

yang dibayar oleh lessor ditambah faktor bunga serta keuntungan 

pihak lessor. Selanjutnya capital atau finance lease masih bisa 

dibedakan menjadi dua yaitu: 

a. Direct Finance Lease 

http://mengerjakantugas.blogspot.com/search/label/Keuangan
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Transaksi ini terjadi jika lessee sebelumnya belum pernah 

memiliki barang yang dijadikan objek lease. Secara sederhana 

bisa dikatakan bahwa lessor membeli suatu barang atas 

permintaan lessee dan akan dipergunakan oleh lessee. 

b. Sale and Lease Back 

Sesuai dengan namanya, dalam transaksi ini lessee menjual 

barang yang telah dimilikinya kepada lessor. Atas barang yang 

sama ini kemudian dilakukan suatu kontrak leasing antara lessee 

dengan lessor. Dengan memperhatikan mekanisme ini, maka 

perjanjian ini memiliki tujuan yang berbeda dibandingkan dengan 

direct finance lease. Di sini lessee memerlukan cash yang bisa 

dipergunakan untuk tambahan modal kerja atau untuk 

kepentingan lainnya. Bisa dikatakan bahwa dengan sistem sale 

and lease back memungkinkan lessor memberikan dana untuk 

keperluan apa saja kepada kliennya dan tentu saja dana yang 

dibutuhkan sesuai dengan nilai objek barang lease. 

2) Operating Lease 

Pada operating lease, lessor membeli barang dan kemudian 

menyewakan kepada lessee untuk jangka waktu tertentu. Dalam 

praktik lessee membayar rental yang besarnya secara keseluruhan 

tidak meliputi harga barang serta biaya yang telah dikeluarkan oleh 

lessor. 

Di dalam menentukan besarnya pembayaran lease, lessor tidak 

memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena setelah masa lease 

berakhir diharapkan harga barang tersebut masih cukup tinggi. Di 

sini jelas tidak ditentukan adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee. 

 

 

 

 

 

http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/2009/04/07/direct-marketing/
http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/2009/02/16/suatu-waktu/
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2.1.5 Biaya Selama Masa Perolehan Aset Tetap 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2011:16:5) adalah : 

“Entitas tidak boleh mengakui biaya perawatan sehari-hari aset 

tetap sebagai bagian dari aset bersangkutan. Biaya-biaya ini diakui 

dalam laba rugi saat terjadinya. Biaya perawatan sehari-hari 

terutama terdiri atas biaya tenaga kerja dan bahan habis pakai 

(consumables) termasuk didalamnya suku cadang kecil. 

Pengeluaran-pengeluaran untuk hal tersebut sering disebut biaya 

pemeliharaan dan perbaikan aset tetap”.  

 

Pada saat perusahaan mengeluarkan uang untuk aset tetap, perusahaan 

tersebut harus memutuskan apakah akan melaporkannya sebagai pengeluaran 

modal (Capital Expenditure) atau pengeluaran pendapatan (Revenue 

Expenditure). 

Menurut Rollin C. Niswonger, at all (1999:409) : 

“Biaya akuisisi aset tetap, yang ditambahkan ke aset tetap itu sendiri 

yang meningkatkan nilai total aset tetap, atau memperpanjang umur 

manfaatnya dinamakan dengan pengeluaran modal (Capital 

Expenditure). Sedangkan biaya-biaya yang hanya menyumbangkan 

keuntungan dalam periode yang berjalan atau biaya yang muncul 

sebagai bagian dari proses reparasi dan pemeliharaan normal 

dinamakan dengan pengeluaran pendapatan (Revenue 

Expenditure)”. 

 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2011:16:2), biaya perolehan adalah : 

“Jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari 

imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada 

saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan jumlah 

diartibusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan 

persyaratan tertentu dalam PSAK lain”. 

 

Yang termasuk biaya-biaya selama masa perolehan aset tetap adalah 

sebagai berikut : 

1. Reparasi dan Pemeliharaan 

Biaya reparasi dapat merupakan biaya yang jumlahnya kecil jika 

reparasinya biasa dan jumlahnya cukup besar jika reparasi besar. Biaya 
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pemeliharaan reparasi kecil merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

memelihara aset agar tetap dalam kondisi yang baik. Sedangkan yang 

besar yaitu dengan menambah harga perolehan aset tetap, apabila biaya ini 

dikeluarkan untuk menaikkan nilai kegunaan aset dan tidak menambah 

umurnya.  

  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 : 

1) Menambah harga perolehan aset tetap, apabila biaya dikeluarkan untuk 

menaikkan nilai keguanaan aset dan tidak menambah nilai umurnya. 

2) Mengurangi akumulasi depresiasi, apabila biaya dikeluarkan untuk 

memperpanjang umur aset tetap dan mungkin juga nilai residunya. 

2. Penggantian 

Yang dimaksud dengan penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengganti aset atau suatu bagian aset dengan unit yang baru yang tipenya 

sama. Penggantian seperti ini biasanya terjadi karena aset lama sudah tidak 

berfungsi kembali (rusak). 

3. Perbaikan 

Yang dimaksud dengan perbaikan adalah penggantian suatu aset dengan 

aset yang baru untuk memperoleh kegunaan yang lebih besar. Perbaikan 

yang biayanya kecil dapat diperlakukan seperti reparasi biasa, tetapi 

perbaikan yang memakan biaya yang besar dicatat sebagai aset baru. Aset 

lama yang diganti dan akumulasi depresiasinya dihapuskan dari rekening-

rekeningnya. 

4. Penambahan 

Yang dimaksud dengan penamhahan adalah memperbesar atau 

memperluas fasilitas suatu aset. Apabila alat tambahan itu dipasang 

menjadi satu dengan mesin maka biaya yang dikeluarkan untuk 
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memperoleh dan memasang alat itu merupakan suatu penambahan. Biaya-

biaya yang timbul dalam penambahan dikapitalisasi menambah harga 

perolehan aset dan didepresiasi selama umur ekonomisnya. 

5. Penyusunan Kembali Aset Tetap 

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan kembali aset atau 

perubahan rute produksi, atau untuk mengurangi biaya produksi, jika 

jumlahnya cukup berarti dan manfaat penyusunan kembali itu akan 

dirasakan lebih dari satu periode akuntansi maka harus dikapitaiisasi. 

Biaya-biaya semacam itu dikapitalisasi sebagai biaya dibayar dimuka atau 

beban ditangguhkan. 

 

  

2.1.6 Penghapusan Aset Tetap 

Aset tetap pada dasarnya akan dihapuskan dengan berbagai cara 

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

rongsokan dan lain-lain. 

Pada saat 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. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh IAI dalam 

Standar Akuntansi Keuangan (2007:16:12), yaitu : 

“Laba rugi yang timbul dari penghentian atau pengakuan suatu aset 

tetap harus dimasukkan kedalam laporan laba rugi pada saat aset 

tersebut dihentikan pengakuannya”. 

 

 Jurnal yang perlu dibuat adalah : 

Dr. Beban penyusutan    XXX 

Cr. Akumulasi penyusutan   XXX 

Dr. Akumulasi penyusutan   XXX 

Cr. Kerugian penghapusan aset tetap  XXX 

Cr. Mesin      XXX 
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2.2 Penyusutan Aset Tetap 

2.2.1 Pengertian Penyusutan  

  Penyusutan adalah salah satu konsekuensi akibat dari penggunaan aset 

tetap. Di mana aset tetap akan cenderung mengalami penurunan fungsi. 

Pengertian penyusutan menurut penalaran umum adalah cadangan yang akan 

diperuntukan untuk membeli aset baru guna menggantikan aset lama yang tidak 

produktif. Sedangkan pengertian menurut akuntansi, penyusutan adalah 

pengalokasian harga perolehan aset tetap ke dalam harga pokok produksi, atau 

biaya operasional yang disebabkan penggunaan aset tetap tersebut.  

Berikut ini definisi-definisi berbagai sumber bacaan tentang penyusutan 

ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain yaitu : 

 Pengertian penyusutan menurut Prabowo Yusdianto (2008:22) adalah: 

“Proses alokasi sebagian  harga perolehan aset menjadi biaya 

(costallocation), sehingga biaya tersebut mengurangi laba usaha”. 

 

Pengertian penyusutan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan Nomor 16 (2011:14) adalah : 

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aset yang dapat 

disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi, penyusutan 

untuk periode akuntansi dibebankan kependapatan baik secara 

langsung maupun tidak langsung”. 

 

 

 

2.2.2 Metode Penyusutan Aset Tetap 

Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk 

memperoleh aset tetap tertentu tidak boleh dibebankan seluruhnya sebagai beban 

periode berjalan. Jika pengeluaran tersebut seluruhnya dibebankan pada periode 

berjalan, maka periode berjalan akan terlalu berat, sedangkan beban periode 

berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh manfaat dari aset tetap tersebut 

menjadi terlalu ringan. Dan itu berarti terjadi ketidakadilan didalam proses 

pembebanan suatu pengeluaran. Karena itu keadilan pembebanan pengeluaran 
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dapat terjadi maka harus dilakukan penyusutan (depreciation) terhadap aset tetap 

tersebut.  

Proses penyusutan (depreciation) ini penekanan utamanya adalah pada 

pengalokasian biaya dari cost aset tetap ke biaya periode untuk ditandingkan 

dengan pendapatan yang dilaporkan pada masing-masing periode selama 

digunakan aset tersebut. 

Faktor yang mempengaruhi menurun kemampuan suatu aset tetap untuk 

memberikan jasa/ manfaaat yaitu : Secara fisik, disebabkan oleh pemakaian dan 

keausan karena penggunaan yang berlebihan dan secara fungsional, disebabkan 

oleh ketidakcukupan kapasitas yang tersedia dengan yang diminta (misal 

kemajuan teknologi). 

Terdapat 4 (empat) unsur penting yang diperhitungkan dalam 

menentukan nilai depresiasi suatu aset tetap berwujud, yaitu : 

1. Jumlah yang dapat disusutkan/ Harga perolehan 

Meliputi seluruh pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan dan 

penyiapannya untuk dapat digunakan. 

2.    Masa manfaat ; 

Aset tetap selain tanah memiliki masa manfaat terbatas karena faktor-

faktor fisik dan fungsional tertentu. 

3.    Nilai sisa ; 

Jumlah yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat aset sudah tidak 

digunakan lagi. 

4.    Pola penggunaan 

Untuk membandingkan harga perolehan aset tetap terhadap pendapatan, 

beban penyusutan periode harus mencerminkan setepat mungkin dengan 

pola penggunaan. 

Jurnal penyesuaian yang dibuat untuk mencatat beban penyusutan 

(depreciation) suatu aset tetap berwujud adalah : 

Dr. Beban depresiasi              Rp. XXX 

Cr.    Akumulasi depresiasi               Rp. XXX 
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Dalam menentukan beban depresiasi suatu aset tetap berwujud terdapat 

beberapa metode depresiasi yang secara umum dapat digunakan. Metode-metode 

depresiasi tersebut dapat diklasifikasikan menurut beberapa kriteria, antara lain : 

1. Berdasarkan Waktu 

1) Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Dalam metode ini penentuan besar penyusutan setiap tahun selama umur 

ekonomis sama besar, sehingga jika dibuatkan grafiknya terhadap waktu, 

dan akumulasi biaya akan berupa garis lurus. 

Pengertian metode garis lurus menurut Warren, et all (2008:446) 

adalah : 

”Metode garis lurus adalah metode yang menghasilkan jumlah 

beban penyusutan yang sama setiap tahun sepanjang umur 

manfaat suatu aset tetap”. 

 

Selain itu juga, pengertian metode garis lurus menurut Ely suhayati 

dan Sri Dewi Anggadini (2009:252) adalah : 

”Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode yang 

membebankan penyusutan berdasarkan berlalunya waktu 

dalam jumlah yang sama sepanjang umur ekonomis aset tetap 

digunakan”. 

 

 

Berdasarkan definisi berbagai sumber diatas tentang metode garis lurus, 

dapat disimpulkan bahwa metode garis lurus (straight line method) merupakan 

metode yang pembebanan depresiasinya sama setiap tahunnya.  

Besarnya beban depresiasi dihitung dengan cara sebagai berikut: 

Tarif depresiasi = 100% : n, dimana n adalah masa manfaat aset 

Beban depresiasi = tarif depresiasi x (harga perolehan – nilai residu) 

 

2) Metode Pembebanan Menurun (Reducing cost method) 

Metode depresiasi ini memberikan beban depresiasi yang selalu 

berkurang dari periode ke periode berikutnya. Beban depresiasi untuk 

tahun sekarang lebih besar daripada beban depresiasi untuk tahun 

berikutnya. 
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Metode pembebanan menurun terdiri dari : 

1. Metode Jumlah Angka Tahun (Sum Of The Years Digit Method): 

Penggunaan metode jumlah angka tahun menetapkan nilai 

penyusutan semakin lama semakin kecil berdasarkan pada 

perhitungan bahwa aset yang digunakan pada proses produksi 

semakin lama semakin berkurang dalam menghasilkan produksi. 

Untuk menentukan besarnya jumlah angka tahun dapat juga 

digunakan rumus trapesium berikut : 

         jumlah angka tahun (JAT) = n(n+1) 

 

2. Metode Saldo Menurun (Declining Balance Method) 

Depresiasi menurut metode ini dihitung berdasarkan tarif yang tetap 

dari nilai buku aset tetap berwujud yang di depresiasi. Karena nilai 

buku aset setiap periode menurun, maka besarnya beban depresiasi 

setiap periode otomatis juga selalu menurun. 

Besarnya beban depresiasi dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Tarif  depresiasi = 1-n  

Beban depresiasi = Tarif depresiasi x Nilai buku aset 

 

3. Saldo Menurun Berganda (Double Declining Method) 

Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan persentase umur 

ekonimis terhadap nilai buku aset yang bersangkutan, sehingga 

menghasilkan pembebanan penyusutan yang menurun. Depresiasi 

dihitung berdasarkan tarif yang tetap dari nilai bukunya. Besarnya 

beban depresiasi dihitung dengan cara sebagai berikut : 

Tarif depresiasi = (2 x 100%) : n 

Beban depresiasi = tarif depresiasi x nilai buku aset 
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2. Berdasarkan Penggunaan 

1) Metode Jam Jasa (Service Hours Method) 

Metode ini didasarkan pada anggapan bahwa nilai aset tetap adalah 

sejumlah jam produksi sehingga taksiran umur aset tetap tergantung pada 

jumlah jam kerja produksi yang dipakai. Dalam hal ini beban depresiasi 

dihitung dengan dasar satuan jam jasa atau pemakaian. 

Besarnya beban depresiasi aset tetap dihitung dengan cara mengurangkan 

taksiran nilai residu dari harga perolehannya dan membagi hasilnya 

dengan taksiran jumlah jam pemakaian total dari aset tetap tersebut 

sepanjang umur ekonomisnya.  

2) Metode Jumlah Unit Produksi (Productive-Output Method) 

Pada metode ini penyusutan dihitung atas satuan unit produktif selama 

masa umur ekonomisnya, dapat berupa jumlah barang yang diproduksi, 

jam pemakaian, kilometer pemakaian dan sebagainya. Besarnya beban 

depresiasi aset tetap dihitung dengan cara mengurangkan taksiran nilai 

residu dari harga perolehan dan membagi hasilnya dengan taksiran jumlah 

produk yang akan dihasilkan dari aset tetap tersebut sepanjang umur 

ekonomisnya. 

 

 

2.3 Penyajian Laporan Keuangan 

Pada akhir siklus akuntansi, akuntan perusahaan harus membuat laporan 

keuangan perusahaan untuk berbagai pihak yang membutuhkan. Laporan 

keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain 

yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 

ekonominya.  

Laporan keuangan terdiri dari : 

1.    Laporan laba rugi (income statement) 

Merupakan suatu laporan yang menunjukan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan dalam suatu periode akuntansi atau 
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satu tahun. Secara umum laporan laba rugi terdiri unsur pendapatan 

dan unsur beban usaha. Pendapatan usaha dikurangi dengan beban 

usaha akan menghasilkan laba/ rugi usaha. 

2.    Neraca (balance sheet) 

Suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki 

perusahaan, serta informasi dari mana sumber daya tersebut 

diperoleh. Secara umum neraca dibagi ke dalam 2 sisi, yaitu sisi aset 

dan sisi liabilitis.  

Sisi aset merupakan daftar kekayaan yang dimiliki perusahaan pada 

suatu saat tertentu, sedangkan sisi liabilitis merupakan sumber dari 

mana harta kekayaan tersebut diperoleh. Sumber kekayaan tersebut 

terdiri dari 2 kelompok besar, yaitu hutang dan modal. Karena itulah 

jumlah aset dan liabilitas harus selalu sama dan seimbang.  

3.    Laporan perubahan modal (statement of owner’s equity) 

Merupakan suatu laporan yang menunjukkan perubahan modal 

pemilik atau laba yang tidak dibagikan dalam suatu periode 

akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Secara 

umum, pada perusahaan perseorangan laporan perubahan modal 

terdiri dari unsur modal, laba usaha dan prive. 

Modal pada awal periode ditambah dengan laba usaha periode 

tersebut, dikurangi prive yang dilakukan pemilik usaha, akan 

menghasilkan modal pada akhir periode. 

4.    Laporan arus kas (statement of cash flows) 

Merupakan suatu laporan yang menunjukkan aliran uang yang 

diterima dan digunakan perusahaan didalam satu periode akuntansi, 

beserta sumber-sumbernya. Secara umum semua aktivitas 

perusahaan dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok aktivitas 

utama berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas, yaitu: 

a.    Aktivitas operasi yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan 

upaya perusahaan untuk menghasilkan produk, sekaligus 

semuaupaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. 
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b.    Aktivitas investasi yaitu berbagai aktivitas yang terkait dengan 

pembelian danpenjualan harta perusahaan yang dapat menjadi 

sumber pendapatan perusahaan. 

c.   Aktivitas pembiayaan yaitu semua aktivitas yang berkaitan 

dengan upaya mendukung operasi perusahaan dengan 

menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumber besrta 

konsekuensinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


