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BAB II 

         BAHAN RUJUKAN 

2.1 Pengertian Laporan Keuangan 

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada suatu periode 

waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan 

untuk disajikan di dalam perusahaan untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan (Dwi Martani, dkk, 2012: 16). 

  Pengertian laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 1 (2009:01.5) adalah : 

 “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

 keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.” 

 Sedangkan menurut Farid dan Siswanto (2011:2) yang dimaksud dengan 

laporan keuangan adalah: 

“Laporan keuangan merupakan informasi yang diharapkan mampu 

memberikan bantuan kepada pengguna untuk membuat keputusan 

ekonomi yang bersifat finansial.” 

 Berdasarkan pengertian yang diungkapkan di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi yang 

menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. 

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan 

 Tujuan dari penyusunan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar 

Akuntasi Keuangan (PSAK) No.1 (2009:01.6) adalah: 

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan 
keputusan ekonomi.” 
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2.1.2 Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

 Dalam melakukan analisa laporan keuangan, penting bagi seorang analisis 

untuk memahami bentuk-bentuk, penyusunannya dan kelemahan dalam 

menganalisis laporan keuangan terebut. 

 Karakteristik yang harus dipenuhi suatu informasi yang ada pada laporan 

keuangan ditetapkan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

 Sebagaimana telah dijelaskan pada dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (2009:01.6), laporan keuangan terdiri dari enam elemen, yaitu: 

1. Laporan posisi keuangan atau neraca; 

2. Laporan laba rugi komperhensif; 

3. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukan semua perubahan ekuitas 

dan perubahan-perubahan yang muncul dari transaksi-transaksi dengan 

pihak pemegang saham dalam kapsitas mereka sebagai pemilik 

perusahaan; 

4. Laporan arus kas; 

5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi terkait dengan 

kebijakan akuntansi yang signifikan dan catatan-catatan penjelasan-

penjelasan; 

6. Laporan posisi keuangan pada periode komperatif paling awal apabila 

suatu entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrofektif 

atau melakukan penyajian kembali secara retropektif atau apabila 

dilakukan reklasifikasi atas akun-akun yang ada pada laporan 

keuangan; 

 Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa komponen-komponen 

laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan arus 

kas.Disamping ketiga itu laporan pokok tersebut juga dihasilkan laporan 

pendukung seperti laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan, dan 

laporan posisi keuangan pada periode komparatif. 
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1.  Laporan Posisi Keuangan atau Neraca 

 Pengertian neraca menurut Sofyan Syafri Harahap (2010:107) yaitu : 

“Laporan posisi keuangan atau neraca merupakan laporan yang 

menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan modal pada saat tertentu”. 

 Neraca dimaksudkan untuk membantu pihak eksternal untuk menganalisis 

likuiditas perusahaan, fleksibilitas perusahaan, kemampuan operasional dan 

kemampuan menghasilkan pendapatan selama periode tertentu, pengukuran yang 

dilakukan didalam neraca berdasarkan fair value. 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 

(2009:01.19) paragraf 52 adalah : 

“Laporan posisi keuangan minimal mencakup penyajian jumlah pos-pos berikut: 
(a)  aset tetap; 
(b)  properti investasi; 
(c)  aset tidak berwujud; 
(d) aset keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan pada (e), (h) dan    (i)); 
(e)  investasi dengan menggunakan metode ekuitas; 
(f)  aset biolojik; 
(g)  persediaan; 
(h)  piutang dagang dan piutang lainnya; 
(i)   kas dan setara kas; 
(j)  total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual  dan 

aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai 
yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; 

(k)  utang dagang dan terutang lainnya; 
(l)   kewajiban diestimasi; 
(m) laibilitas keuangan (tidak termasuk jumlah yang disajikan dalam (k) dan (l)); 
(n) laibilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46; 
(o) laibilitas dan aset pajak tangguhan, sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 

46; 
(p) liabilitas yang termasuk dalam kelompok yangdilepaskan yang   

diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58; 
(q)    kepentingan non-pengendali, disajikan sebagai bagian dari ekuitas; dan 
(r)    modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan 

  kepada pemilik entitas induk.” 
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 Klasifikasi neraca yang biasa terdapat dalam suatu perusahaan: 

1. Aset  

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.19 

(2009:19.4) pengertian aset sebagai berikut: 

“Aset adalah sumber daya yang : 
a) Dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu; dan 
b) Manfaat ekonomis di masa depan dari asset terbaru diharapkan 

diterima oleh entitas”. 
 Dari penjelasan diatas maka aset adalah sumber ekonomi yang akan 

dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatannya, aset diklasifikasikan 

menjadi dua bagian yaitu: 

 Aset lancar menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.1 (2009:01.23) adalah : 

“Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar, jika: 
a) Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud 

untuk menjual atau rnenggunakannya dalam siklus operasi normal; 
b) Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan; 
c) Entitas mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 

bulan setelah periode pelaporan;atau 
d) Kas atau setara kas kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau 

penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 
12 bulan setelah periode pelaporan.” 

Yang termasuk aset lancar adalah: 

1. Kas, adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai 

operasi perusahaan. 

2. Piutang Usaha, adalah piutang yang timbul karena penjualan produk 

atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal  

perusahaan 

3. Piutang lain-lain, adalah piutang yang timbul dari transaksi diluar 

kegiatan usaha perusahaan; 

4. Persediaan, adalah sejumlah baramg yang disediakan untuk 

memenuhi permintaan dari pelanggan. 

5. Biaya Dibayar Dimuka, adalah uang yang dikeluarkan sebelum jatuh 

tempo. 
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 Aset Tidak Lancar menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.58 (2009:58.4) yaitu: 

“Entitas mengklasifikasikan suatu aset tidak lancar (atau kelompok 
lepasan) sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan 
dipulihkan secara prinsip melalui transaksi penjualan dari pada melalui 
pemakaian berlanjut” 

Yang termasuk aset tidak lancar adalah: 

1. Aset Tetap, adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya 

nampak (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aset 

tetap selain aset itu dimilki perusahaan, juga harus digunakan dalam 

operasi yang bersifat permanen (aset tersebut harus mempunyai umur 

kegunaan jangka panjang atau tidak akan habis dipakai dalam satu  

periode kegiatan perusahaan). 

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, adalah jumlah dari nilai penyusutan 

yang dikarenakan oleh berkurangnya nilai manfaat. Nilai manfaat yang 

ada pada suatu aset dapat berkurang jika telah dipakai. 

3. Aset Tetap Tidak Berwujud (Intangible Fixed Asset), kekayaan 

perusahaan yang secara fisik tidak nampak tetapi merupakan suatu hak 

yang mempunyai nilai dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan 

dalam kegiatan perusahaan. 

4. Beban yang Ditangguhkan (Deffered Charges), adalah menunjukan 

adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang 

(lebih dari satu tahun), atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan 

juga pada periode-periode berikutnya, misalnya: biaya pemasaran, 

Diskonto Obligasi, biaya pembukaan perusahaan dan sebagainya. 

5. Aset Lain-lain, adalah menunjukan kekayaan atau aset perusahaan yang 

tidak dapat atau belum dapat dimasukan dalam klasifikasi-klasifikasi 

sebelumnya, misalnya: Gedung dalam Proses, Tanah dalam 

Penyelesaian, Piutang Jangka Panjang dan sebagainya. 
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2. Liabilitas 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57 

(2009:57.5) liabilitas adalah : 

“Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa 
lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan pengeluaran 
sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.” 

 Liabilitas perusahaan dapat dibedakan kedalam liabilitas lancar (liabilitas 

jangka pendek) dan liabilitas jangka panjang. 

 Liabilitas Jangka Pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang 

pelunasannya atau pembayarannya akan dilakukan dalam jangka pendek 

(satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang 

dimilki oleh perusahaan. 

Yang termasuk dalam Liabilitas Jangka Pendekadalah : 

1. Hutang Pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun 

pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke Kas Negara. 

2. Biaya Yang Masih Harus Dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi 

tetapi belum dilakukan pembayarannya. 

3. Hutang Jangka Panjang Yang Segera Jatuh Tempo, adalah sebagian 

(seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, 

karena harus segera dilakukan pembayarannya. 

4. Penghasilan Yang Diterima Dimuka (Deffered Revenue), adalah penerimaan 

uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisir.  

 Liabilitas Jangka Panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu 

tahun sejak tanggal neraca). 
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3. Ekuitas  

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2009:01.27) paragraf 

77, adalah : 

“Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau 
laporan perubahan ekuitas, atau atas catatan laporan keuangan : 

(a)    untuk setiap jenis saham : 
    (i)     jumlah saham modal dasar; 
        (ii)    jumlah saham yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh, dan              

yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh;   
    (iii)   nilai nominal saham, atau nilai dari saham yang tidak memilki    
             nilai nominal; 

(iv)   rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir   
             periode; 
    (v)    hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap  
  jenis saham, termasuk pembatasan atas deviden dan    
             pembayaran kembali atas modal; 
    (vi)   saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh  
  entitas anak atau entitas asosiasi; dan 
    (vii)  saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi  
  dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan   
             persyaratan; 
(b)   penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam          

ekuitas. 

2.2 Aset Tetap  

 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( Dwi Martani, dkk, 2012:363). 
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2.2.1   Definisi Aset Tetap 

 Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen 

dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode 

akuntansi, seperti tanah, bangunan, gedung, peralatan, yang merupakan aset tetap 

ada secara fisik (berwujud), tidak ada aturan standar menyangkut usia minimum 

yang diperlukan bagi suatu aset agar bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap (Raja 

Adri Satriawan Surya, 2012:149) 

 Definisi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 16 (2011:16.2) 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 satu periode.” 

 Sedangkan menurut Soemarso S.R (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.” 

 Dari beberapa pengertian aset tetap di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aset tetap memiliki beberapa ciri, yaitu : 

1. Aset tetap merupakan barang-barang fisik yang diperoleh dan digunakan 

oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan perusahaan atau memproduksi 

barang-barang atau memberikan jasa pada perusahaan lain atau 

pelanggannya dalam usaha bisnis yang normal. 

2. Aset memiliki masa manfaat yang lama, akan tetapi manfaat yang 

diberikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun dan 

akhirnya masa manfaatnya harus diganti atau dibuang, kecuali manfaat 

yang diberikan oleh tanah. 

3. Aset ini bersifat nonmonetary. Manfaat ini timbul dari penggunaan atau 

penjualan jasa-jasa yang dihasilkannya dan bukan mengkonversi aset ini 

kedalam sejumlah uang tertentu. 
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4. Pada umumnya jasa yang diterima dari aset tetap meliputi suatu periode 

yang lebih panjang dari satu tahun atau lebih dari siklus operasi 

perusahaan. 

2.2.2   Klasifikasi Aset Tetap  

 Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sangat beragam, sehingga untuk 

membedakannya diperlukan pengklasifikasian menjadi beberapa golongan sesuai 

dengan kegunaan, masa manfaat dan faktor lain ( Raja Adri Satriawan Surya, 

2012:173) 

 Menurut Skousen et. all (2009:697) klasifikasi aset tetap yaitu : 

1. Aset Tetap Berwujud 

 Aset tetap berwujud memiliki bentuk fisik dan dengan demikian dapat 

 diamati dengan satu atau lebih pancra indra dan memilki karakteristik 

 umum, yaitu memberi manfaat ekonomi pada masa mendatang bagi 

 perusahaan. Aset tertentu yang umum dilaporkan didalam kategori ini 

 meliputi : 

a. Tanah  

Tanah merupakan harta yang digunakan untuk tujuan usaha dan tidak 

dikenai penyusutan, maka biaya yang dikenakan pada tanah 

merupakan biaya yang secara langsung berhubungan dengan masa 

manfaat yang tidak terbatas. 

b. Perbaikan Tanah 

Perbaikan tanah merupakan peningkatan kegunaan dari tanah tersebut. 

Unsur-unsur dari tanah, seperti : Pemetaan tanah, pengaspalan, 

pemagaran, saluran air, instalansi listrik, dan lain-lain. 

c. Bangunan 

Bangunan adalah gedung yang berdiri sendiri diatas bumi ini baik 

diatas lahan atau air.Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang 

menjadi lokasi gedung itu. 
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d. Mesin dan Peralatan 

Mesin dan peralatan merupakan aset yang dipergunakan perusahaan 

dalam proses produksi atau penyediaan jasa. 

e. Kendaraan  

Kendaraan merupakan aset yang dipergunakan sebagai alat 

transportasi atau sebagai penyedia jasa seperti  truk, mobil, motor, dan 

lain-lain. 

2. Aset Tak Berwujud 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:201) Aset tak berwujud 

didefinisikan sebagai aset yang tidak memiliki bentuk fisik. Bukti adanya 

aset ini terdapat dalam bentuk perjanjian, kontrak atau paten. Hal ini 

memenuhi definisi aset karena adanya manfaat dimasa mendatang. Aset 

berikut umumnya dilaporkan sebagai aset tak berwujud : 

a. Hak Paten 

Merupakan hak ekslusif yang memungkinkan seorang 

penemu/pencipta untuk mengendalikan produksi, penjualan atau 

penggunaan dari suatu temuan/ciptaannya. 

b. Hak Dagang 

Merupakan suatu hak ekslusif yang mengizinkan suatu simbol, label, 

dan rancangan khusus. 

c. Hak Cipta 

Merupakan suatu hak ekslusif yang mengizinkan seseorang untuk 

menjual, memberi izin atau mengendalikan pekerjaanya. 

d. Goodwill 

Adalah sumber daya, faktor dan kondisi tak berwujud lain yang 

memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan laba diatas laba 

normal dengan aset yang dapat diidentifikasi. 
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2.2.3   Perolehan dan Pencatatan Aset Tetap 

 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(2011:16.4) paragraf 7 tercantum sebagai berikut : 

“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.” 

 Cara memperoleh aset tetap yaitu diantaranya : 

1. Pembelian Tunai 

 Soenarto dan Teguh Erawati (2003:79), menyatakan bahwa Aset Tetap 

yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dengan jumlah sebesar uang yang 

dikeluarkan, termasuk seluruh pengeluaran insedental yang berkaitan dengan 

pembelian atau penyiapan penggunaannya. Didalamnya termasuk ongkos angkut, 

bea balik nama, biaya pemasangan, biaya percobaan, asuransi pembelian (premi). 

Ketika suatu aset dibeli secara tunai, maka perolehannya hanya dicatat 

pada jumlah kas yang dibayar, termasuk semua pengeluaran yang berhubungan 

dengan pembelian dan persiapan aset agar siap untuk digunakan dalam operasi 

perusahaan. 

Jurnal yang dibuat adalah : 

 Dr. Aset Tetap   xxx 

 Cr.  Kas     xxx 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.16 

(2011:16.6), aset tetap yang diperoleh dengan cara pembelian adalah : 

 “Biaya perolehan aset tetap meliputi: 
a) harga perolehannya, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang 

tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan 
potongan-potongan lain;  

b) biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk 
membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap 
digunakan sesuai dengan intensi manajemen; 
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c) 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 tertentu untuk tujuan  selain untuk menghasilkan 
persediaan.” 

2.    Pembelian Angsuran 

 Menurut Hery dan Widyawati Lekok (2011:45), dalam kapitalisasi untuk 

menentukan harga perolehan aset tetap dari pembelian angsuran adalah nilai 

tunainya. Jadi unsur bunga tidak dapat dikapitalisir, melainkan diakui sebagai 

expense di tahun berjalan.Penentuan nilai tunai dapat dilakukan mengacu pada 

harga pasar atau dihitung menggunakan Net Present Value (NPV) berdasarkan 

tingkat suku bunga yang berlaku pada saat perolehan aset tersebut. 

 Jadi pencatatan yang harus dilaksanakan pada saat perolehan adalah: 

Dr. Aset Tetap    xxx 

Cr.  Hutang Usaha    xxx 

   Kas     xxx 

 Pencatatan pada saat pembayaran angsuran adalah : 

Dr. Hutang Usaha    xxx 

 Beban Bunga                xxx 

Cr.  Kas      xxx 

3. Perolehan Melalui Cara Pertukaran  

 Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran menurut Pernyataan  

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16  (2011:16.9) adalah : 

  “Biaya perolehan dari suatu aset tetap diukur pada nilai wajar   kecuali: 
(a)  transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau 
(b) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara 

andal.” 
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Menurut Hery dan Widyawati Lekok(2011:56), bahwa pertukaran harta non 

moneter dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 

1. Pertukaran aset sejenis  

  Untuk mencatat transaksi pertukaran antara aset non moneter yang 

memiliki sifat yang sejenis perlu dibedakan antara : 

a. Transaksi yang melibatkan transfer kas 

 Apabila terdapat indikasi keuntungan maka keuntungan tersebut tidak 

diakui dan aset yang diterima akan dicatat sebesar nilai buku dari aset 

yang diserahkan, sedangkan apabila terdapat indikasi kerugian maka 

kerugian tersebut akan langsung diakui dan aset yang diterima akan 

dicatat sebesar harga pasarnya (harga pasar dari aset yang diterima). 

b. Untuk transaksi yang melibatkan sejumlah “kecil” kas 

Transaksi pertukaran aset dikatakan melibatkan sejumlah “kecil” kas 

apabila besarnya hasil bagi antara uang kas yang dibayarkan dengan 

harga pasar aset yang diterima adalah kurang dari 25%. Bagi pihak 

yang membayar kas, apabila terdapat indikasi keuntungan maka 

keuntungan tersebut tidak diakui dan aset yang diterima akan dicatat 

sebesar nilai buku dari aset yang diserahkan ditambah dengan besarnya 

uang kas yang dibayarkan, sedangkan apabila terdapat indikasi kerugian 

maka kerugian tersebut akan langsung diakui dan aset yang diterima 

akan dicatat sebesar harga pasarnya (harga pasar dari aset yang 

diterima). 

c.    Untuk transaksi yang melibatkan sejumlah “besar” kas 

Transaksi pertukaran aset dikatakan melibatkan sejumlah “besar” kas 

apabila besarnya hasil bagi antara uang kas yang dibayarkan dengan 

harga pasar aset yang diterima adalah sama dengan atau lebih dari 25%. 

Dalam hal ini, bagi pihak yang menerima kas maupun yang membayar 

kas, apabila terdapat indikasi keuntungan maupun indikasi kerugian 
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maka akan langsung diakui dan aset yang diterima akan dicatat sebesar 

harga pasarnya.  

 Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:167) Syarat-syarat yang harus 

dipenuhi dalam pertukaran aset sejenis ini adalah sebagai berikut : 

 Nilai pasar aset tetap yang dipertukarkan tidak diketahui. 

 Aset tetap yang dipertukarkan adalah sejenis. 

 Pertukaran aset tetap sejenis adalah pertukaran aset tetap yang sifat dan 

fungsinya sama, misalnya pertukaran mesin lama dengan mesin baru, 

kendaraan lama dengan kendaraan baru, dan lain-lain. 

Jurnal yang dibuat jika terjadi keuntungan adalah : 

Dr. Beban penyusutan     xxx 

Cr.  Akumulasi Penyusutan   xxx 

Dr. Mesin (baru)     xxx 

Akumulasi Penyusutan    xxx  

Cr.  Mesin (lama)     xxx 

  Kas       xxx 

  Keuntungan pertukaran   xxx 

Jurnal yang dibuat jika terjadi kerugian adalah : 

Dr. Beban Penyusutan     xxx 

Cr.  Akumulasi Penyusutan   xxx 

Dr. Mesin (baru)     xxx 

Akumulasi Penyusutan    xxx 

Kerugian Pertukaran    xxx 

Cr.  Mesin (lama)     xxx 

  Kas      xxx 
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2. Pertukaran aset yang tidak sejenis 

 Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset tidak sejenis 

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 kendaraan/mobil. 

 Jurnal yang dibuat jika terjadi keuntungan adalah : 

 Dr. Beban Penyusutan     xxx  

 Cr.  Akumulasi Penyusutan   xxx 

 Dr. Tanah      xxx 

       Akumulasi penyusutanaset tetap   xxx 

 Cr.  Kendaraan/mobil    xxx 

   Bank      xxx 

   Keuntungan pertukaran    xxx 

Jurnal yang dibuat jika terjadi kerugian : 

 Dr. Beban Penyusutan     xxx 

 Cr.  Akumulasi Penyusutan   xxx 

 Dr. Tanah      xxx 

       Akumulasi penyusutan aset tetap   xxx 

 Kerugian pertukaran    xxx 

 Cr.  Kendaraan/mobil    xxx 

   Bank      xxx 
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4.     Perolehan dengan Membuat Sendiri

 Adakalanya suatu perusahaan memperoleh aset dengan cara membuat 

sendiri yang tujuannya adalah untuk memanfaatkan fasilitas yang menganggur, 

menghemat biaya konstruksi atau untuk memperoleh kualitas yang lebih baik 

(Raja Adri Satriawan Surya, 2012:161)  

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0.16 

(2011:16.9) mengemukakan : 

“Biaya perolehan suatu aset yang dibangun sendiri ditentukan dengan 
menggunakan prinsip yang sama sebagaimana perolehan aset dengan 
pembelian. Jika entitas membuat aset serupa untuk dijual dalam usaha 
normal, biaya perolehan aset biasanya sama dengan biaya pembangunan 
aset untuk dijual. Oleh karena itu, dalam menetapkan biaya perolehan 
maka setiap laba internal dieliminasi. Demikian pula jumlah abnormal 
yang terjadidalampemakaian bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya 
lain dalam proses konstruksi aset yang dibangun sendiri tidak termasuk 
biaya perolehan aset.” 

 Ada beberapa alasan mengapa suatu perusahaan membangun sendiri aset 

tetapnya antara lain : 

1) Untuk mendapatkan kualitas dari konstruksi yang lebih baik; 

2) Untuk memanfaatkan idle capacity; 

3) Untuk mendapatkan biaya yang lebih murah. 

 Menurut Skousenet. all (2009:707), masalah tertentu yang timbul dalam 

penghitungan biaya aset yang dibuat sendiri yaitu:  

1) Overhead yang dapat dibebankan pada aktiva buatan sendiri.  

2) Ada beberapa perbedaan pendapat mengenai jumlah overhead (biaya tak 

langsung) yang layak dibebankan pada aktivitas kontruksi.  

3) Penghematan atau kerugian atas aset buatan sendiri  

4) Jika biaya suatu aset buatan sendiri lebih rendah daripada harga perolehan 

untuk memperolehnya dengan jalan membeli atau memesannya dari pihak 

luar, maka selisihnya dalam akuntansi tidak dianggap sebagai laba tapi 

dianggap sebagai penghematan.  

5) Bunga selama periode kontruksi  
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6) Biaya bunga akan dibebankan dalam bentuk beban penyusutan dalam 

periode-periode di mana aset tak bergerak menghasilkan laba.  

7) Tarif atas jasa yang ditetapkan oleh badan yang berwenang didasarkan 

pada beban periode berjlaan, termasuk penyusutan, sehingga biaya bunga 

pada periode lalu akan dapat ditutupi.  

8) Dalam beberapa hal, prinsip akuntansi yang lazim memperbolehkan 

kapitalisasi bunga dalam periode konstruksi oleh perusahaan yang 

membangun aset sendiri dan bunga yang boleh dikapitalisasi adalah biaya 

bunga yang benar-benar terjadi dan dibayar, sementara bunga implisit atas 

dana sendiri tidak boleh diakui.  

Jadi, harga perolehan aset tetap yang dibangun atau dibuat sendiri meliputi 

seluruh biaya yang terjadi selama pembuatan aset tetap tersebut hingga siap untuk 

dipergunakan. 

5.     Perolehan dengan Hadiah atau Sumbangan/Hibah/Donasi

  Apabila perusahaan memperoleh hadiah atau donasi semacam ini, maka 

dalam perkiraan aset tetap yang bersangkutan dicatat sebesar harga pasarnya.Hal 

ini dikarenakan, untuk menerima hadiah atau donasi mungkin dikeluarkan biaya-

biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aset tetap yang 

diterima. Sehingga apabila aset tetap dicatat sebesar biaya yang sudah 

dikeluarkan, maka hal ini akan menyebabkan jumlah aset tetap dan modal terlalu 

kecil, juga beban depresiasi menjadi terlalu kecil( Raja Adri Satriawan Surya, 

2012:164). 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) N0. 16 

(2011:61.2), adalah : 

 “Hibah yang terkait dengan asetadalah hibah pemerintah yang kondisi 
 utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi syarat harus  melakukan 
pembelian, membangun atau membeli aset jangka panjang.  Kondisi tambahan 
mungkin juga ditetapkan dengan membatasi jenis  atau lokasi aset atau periode 
aset tersebut diperoleh atau dimiliki.” 
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Jurnal:  

Dr. Aset Tetap      xxx 

Cr.  Modal Donasi     xxx 

6.       Perolehan dengan Cara Sewa Guna (Leasing)

  Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 30 

(2011:30.1) paragraf 4 adalah: 

“Sewa adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan kepada lessee 
hak untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. 
Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian 
pembayaran kepada lessor.” 

Pencatatan cara perolehan ini tergantung dari jenis leasing yang diambil 

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

1.  Capital Lease 

Aset yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebagai aset tetap 

dalam kelompok tersendiri dan juga harus diamortisasikan. Kewajiban 

sewa guna usahanya pun disajikan terpisah dari kewajiban lainnya. 

Biasanya cara ini diambil bila aset disewa lebih dari dua tahun. 

2.   Operating Lease 

Bila perusahaan memilih cara ini maka pencatatan angsuran tiap 

bulan tidakdianggap sebagai aset tetap tetapi langsung merupakan biaya 

sewa aset yangdiakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama 

masa sewa guna usaha, meskipun pembayarannya dilakukan dalam jumlah 

yang tidak sama setiap periodenya. 

Menurut Raja Adri Satriawan Surya, 2012:150) Faktor-faktor yang 

merupakan bagian dari penentuan harga perolehan aset tetap yang harus 

diperhatikan, yaitu : 

1.   Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh 

dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan dan 
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dalam kondisi siap pakai.Harga perolehan tanah terdiri dari berbagai elemen 

seperti : 

a.   Harga beli 

b.  Komisi pembelian 

c.  Bea balik nama 

d.  Biaya penelitian tanah 

e.  Iuran-iuran (pajak-pajak) selama tanah belum dipakai  

f.  Biaya merobohkan bangunan lama 

g.  Biaya perataan tanah pembersihan dan pembagian 

h.  Pajak-pajak yang jadi beban pembelian pada waktu pembelian tanah 

2. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 

elektronik, dan seluruh inventaris kantor, peralatan lainnya yang nilainya 

signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulandan dalam 

kondisi siap pakai. Yang merupakan harga perolehan peralatan dan mesin 

adalah : 

a.  Harga beli 

b.  Pajak-pajak yang menjadi beban pembeli 

c.  Biaya angkut 

d.  Asuransi selama dalam perjalanan 

e.  Biaya pemasangan 

f.  Biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin 

3. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

perusahaan dan dalam kondisi siap pakai. Biaya yang dikapitalisasi sebagai 

harga perolehan gedung adalah : 

a. Harga beli 

b. Biaya perbaikan sebelum gedung itu dipakai 

c. Komisi pembelian 

d. Bea balik nama 
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e. Pajak-pajak yang menjadi tanggungan pembeli pada waktu pembelian 

4. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke 

dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk 

kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi siap pakai. 

2.2.4   Pengeluaran Setelah Perolehan  

 Pencatatan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan 

perolehan dan penggunaan aset tetap dapat dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditures)

 Menurut Soemarso S.R. (2005:52), bahwa : 

“Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran yang hanya 
pengeluaran-pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat untuk tahun 
dimana pengeluaran tersebut dilakukan. Oleh karena itu, pengeluaran 
pendapatan akan dicatat sebagai beban.”  

Pengeluaran pendapatan itu meliputi : 

a. Reparasi (Repairs)

Pengeluaran untuk memperbaiki Fixed Asset yang mengalami kerusakan 

sebagian atau seluruhnya, agar dapat dipergunakan dan menjalankan 

fungsinya lagi sebagaimana mestinya. Apabila sifat repair ini hanya 

mengembalikan Fixed Asset yang rusak menjadi seperti keadaan semula, 

tanpa mengadakan penggantian terhadap bagian-bagian tertentu dari Fixed 

Asset tersebut yang nilainya cukup besar, maka pengeluaran ini dibukukan 

sebagai biaya dan dicatat dalam perkiraan Repair Expense. 

b. Pemeliharaan (Maintanance)

Pengeluaran untuk memelihara agar aset tetap yang bersangkutan tidak 

cepat usang atau rusak dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Maintanance

tidak secara langsung menaikan nilai Fixed Asset itu sendiri, maka 

pengeluaran ini dibukukan sebagai biaya dan dicatat dalam perkiraan 

Repair Expense. 
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c. Penggantian 

Penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengganti aset dengan 

unit baru yang tipenya sama, misalnya penggantian dinamo mesin. 

Penggantian seperti biasanya terjadi karena aset tetap lama sudah tidak 

berfungsi lagi (rusak). Penggantian bagian-bagian aset 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. 

2. Pengeluaran Modal (Capital Expenditures)

  Menurut Soemarso S.R. (2005:52),  bahwa : 

 “Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat 
sebagai sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan 
mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam 
kategori ini.” 

Pengeluaran modal ini meliputi : 

a.  Reparasi besar dan mempunyai manfaat selama sisa umur penggunaan, 

tetapi tidak menambah umur penggunaanya. Pengeluaran ini adalah untuk 

memperbaiki aset tetap yang mengalami kerusakan sebagian atau 

seluruhnya, agar dapat menjalankan fungsinya kembali dengan 

mengadakan penggunaan dari bagian-bagian tertentu dari aset tersebut 

yang cukup besar. 

b.  Reparasi besar yang menambah umur manfaat Aset Tetap 

Pengeluaran untuk reparasi ini adalah penggantian aset tetap yang 

disebabkan karena bagian yang diganti dalam keadaan rusak berat. 

Pengeluaran ini memberikan manfaat pada periode operasi di luar periode 

sekarang juga menambah umur penggunaan aset tetap yang bersangkutan. 

Pengeluaran ini tidak dibukukan sebagai biaya, tetapi dikapitalisasikan 

dengan mendebet perkiraan akumulasi penyusutan. 
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c.   Perbaikan (Betterment/Improvement) 

 Pengeluaran yang meningkatkan efisiensi atau kapitalisasi operasi aset 

tetap selama umur manfaatnya. Jika manfaatnya lebih dari satu periode 

akan dikapitalisir dalam cost aset. 

d.   Penambahan (Addition) 

Suatu penambahan biasanya mengakibatkan bertambah besarnya fasilitas 

fisik. Penambahan dicatat dengan mendebet rekening aset yang mengalami 

penambahan aset pengeluaran tersebut, dan penyusutan selama umur 

ekonomis. 

2.2.5  Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(2011:16.20) paragraf 67, menyatakan : 

 “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.” 

 Aset dapat dihentikan dengan dijual, ditukarkan, atau dibiarkan. Penyusutan 

yang belum dicatat untuk periode tersebut dicatat pada tanggal pelepasan. Nilai 

buku pada saat penjualan dihitung sebagai selisih antara harga perolehan aset dan 

akumulasi penyusutan. Jika harga penghentian melebihi nilai bukunya, maka 

keuntungan. Jika harga penghentian kurang dari nilai bukunya, suatu kerugian 

(Dwi Martani, dkk, 2012:297). 

 Menurut Soemarso S.R (2005:44-49), pemakaian aset tetap dapat dihentikan 

dengan cara-cara berikut : 

1.  Penghentian Aset melalui Penjualan 

Apabila suatu aset tetap dijual, nilai bukunya dihitung sampai dengan 

tanggal penjualan. Nilai buku ini, kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan 

yang diterima. Seliisih yang diperoleh merupakan keuntungan atau kerugian 

karena penjualan aset tetap. 
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Contoh untuk mencatat penyusutan untuk tahun berjalan atas aset yang 

dijual jurnalnya adalah : 

Dr. Beban Penyusutan     xxx 

Cr.   Akumulasi Penyusutan   xxx 

Dr. Kas       xxx 

      Akumulasi Penyusutan    xxx 

Cr.   Keuntungan Penjualan Aset Tetap  xxx 

  Kendaraan     xxx 

2.  Penghentian Aset melalui Pertukaran  

Apabila suatu aset tetap sudah berkurang manfaatnya, dapat ditukarkan 

dengan yang lain. Penukaran aset tetap dapat dilakukan dengan aset yang 

sejenis (misalnya mobil dengan mobil), atau dapat juga dilakukan dengan 

aset tetap yang tidak sejenis (misalnya mobil dengan mesin), dalam 

pertukaran (trade-in) aset tetap terlebih dahulu harus ditentukan nilai 

pasarnya (trade-in allowance). Selisih antara nilai tukar aset lama dengan 

harga aset baru merupakan jumlah yang harus dibayar. Selisih antara nilai 

tukar dan nilai buku merupakan keuntungan atau kerugian dari penukaran. 

Apabila nilai tukar lebih besar dari pada nilai buku, maka diperoleh 

keuntungan. Sebaliknya apabila nilai tukar lebih kecil dari pada nilai buku, 

pertukaran tersebut mendatangkan kerugian (Dwi Martani, dkk, 2012:370). 

  Ada dua cara untuk pencatatan untuk transaksi pertukaran aset, yaitu : 

1. Untuk pertukaran aset tidak sejenis, keuntungan atau kerugian dibebankan 

dalam tahun berjalan. 

Contoh untuk mencatat penyusutan tahun berjalan atas aset yang ditukar 

jurnalnya jika mendapat keuntungan adalah : 

  Dr. Beban Penyusutan – Mesin    xxx 

  Cr.  Akumulasi Penyusutan – Mesin   xxx 

  Dr. Akumulasi Penyusutan – Mesin    xxx 
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         Perlengkapan     xxx 

  Cr. Mesin       xxx 

   Keuntungan pertukaran    xxx 

   Kas        xxx 

 Contoh jurnal jika mendapat kerugian adalah : 

 Dr. Beban Penyusutan – Mesin     xxx 

 Cr. Akumulasi Penyusutan    xxx 

 Dr. Perlengkapan      xxx 

       Akumulasi penyusutan – Mesin    xxx 

      Kerugian pertukaran    xxx 

 Cr. Mesin        xxx 

   Kas       xxx 

2.  Untuk pertukaran aset sejenis, sering kali peralatan lama ditukar dengan 

yang baru, yang dimiliki kegunaan sama. Dalam kasus semacam ini, 

pembeli menerima peralatan lama yang dimaksud dari penjual. Jumlah ini, 

yang dinamakan dengan nilai tukar tambah (trade-in allowance), mungkin 

lebih tinggi atau lebih rendah dari pada nilai buku peralatan lama. Saldo 

yang tersisa, jumlah yang terutang, dapat dibayarkan tunai atau dicatat 

sebagai suatu kewajiban, selisih ini biasanya dinamakan dengan sisa yang 

terutang (boot). 

Contoh jurnalnya adalah : 

  Dr. Beban Penyusutan – Mesin   xxx 

  Cr.  Akumulasi Penyusutan – Mesin   xxx 

  Dr. Akumulasi Penyusutan – Mesin   xxx 

        Mesin (baru)     xxx 
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  Cr. Mesin (lama)      xxx 

   Keuntungan pertukaran    xxx 

   Kas        xxx   

3. Penghapusan Aset Tetap 

Kemungkinan lain bagi aset tetap yang sudah tidak bermanfaat adalah 

dihapuskan. Ini terjadi apabila aset tetap tidak dapat dijual atau ditukarkan. 

Apabila aset tetap belum disusutkan penuh maka akibatnya penghapusan ini 

adalah terjadinya kerugian sebesar nilai buku. Apabila mesin diatas 

dihapuskan maka ayat jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut : 

Dr. Akumulasi Penyusutan    xxx 

      Kerugian penghapusan aset tetap   xxx 

Cr. Mesin       xxx 

2.3       Penyusutan Aset Tetap 

2.3.1    Pengertian Penyusutan 

  Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(2011:16.3) adalah sebagai berikut : 

 “Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan dari aset  selama 

umur manfaatnya.” 

 Menurut Horngren, et.all (2005:403) bahwa yang dimaksud dengan 

penyusutan adalah: 

 “ Depreciation is allocation of a plan asset’s cost to expense over its 

 usefull life.” 

 Definisi diatas senada dengan pendapat Kieso, Weygant and Warfield 

dalam bukunya Intermediate Accounting (2010:540) bahwa: 

 “ 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.” 
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 Sedangkan menurut Skousen et. all (2005:104), menerangkan bahwa :  

“Penyusutan adalah alokasi yang sistematis dari harga perolehan aset 

selama periode-periode berbeda yang memperoleh manfaat dari 

penggunaan suatu aset.” 

 Dari pengertian penyusutan diatas dapat disimpulkan bahwa penyusutan 

adalah pengalokasian dari sebagian harga perolehan aset tetap berdasarkan 

manfaat yang diestimasikan. 

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Menentukan Beban 

Penyusutan 

 Ada tiga faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban 

penyusutan setiap periode.Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut: 

a. Harga Perolehan Aset Tetap 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(2011:16.6), bahwa : 

“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 usaha perusahaan 

b. Nilai Sisa atau Nilai Residu 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16  

(2011:16.3), 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.”
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 Nilai sisa (residu) suatu aset tetap yang didepresiasikan 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 menukarkannya ( Dwi Martani, et.all, 2012:314) 

c. Umur Ekonomis atau Masa Manfaat  

  Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 

(2011:16.4) paragraf 6, 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.” 

  Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(2011:16.2) paragraf 6, nilai perolehan atau biaya perolehan adalah : 

 “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 
yang diatribusikan ke aset pada saat  pertama kali diakui sesuai dengan 
persyaratan tertentu dalam PSAK lain, misalnya PSAK 53 (revisi 2010): 
Pembayaran Berbasis Saham.” 

 Sedangkan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

No.16  (2011:16.17) paragraf 57, menyatakan bahwa : 

 “Manfaat ekonomi masa depan melekat pada aset yang dikonsumsi 
 oleh entitas terutama melalui penggunaan aset itu sendiri. Namun, 
 beberapa faktor lain seperti keusangan teknis, keusangan komersial 
 dan keausan selama aset tersebut tidak terpakai, sering 
 mengakibatkan menurunnya manfaat ekonomi yang dapat diperoleh 
 dari aset tersebut. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, seluruh 
 faktor berikut ini diperhitungkan dalam menentukan umur manfaat dari 
 setiap aset: 

(a)   Ekspektasi daya pakai dari aset. Daya pakai atau daya guna           
tersebut dinilai dengan merujuk pada ekspektasi kapasitas aset              
atau keluaran fisik dari aset; 
(b)  Ekspektasi tingkat keausan fisik, yang tergantung pada faktor 

pengoperasian aset tersebut seperti jumlah penggiliran (shift) 
penggunaan aset dan program pemeliharaan aset dan perawatannya, 
serta perawatan dan pemeliharaan aset pada saat aset tersebut tidak 
digunakan (menganggur); 
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(c)  Keusangan teknis dan keusangan komersial yang diakibatkan  oleh 
perubahan atau peningkatan produksi, atau karena perubahan 
permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan oleh aset 
tersebut; dan 

(d)    Pembatasan penggunaan aset karena aspek hukum atau    
         peraturan tertentu, seperti berakhirnya waktu penggunaan            
sehubungan dengan sewa.” 

2.3.3    Metode Penyusutan Aset Tetap 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 

(2011:16.18) paragraf 63, dijelaskan bahwa: 

 “Berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan 

jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur manfaatnya.” 

 Sedangkan menurut Kieso, Weygant dan Warfield (2010:542) 

menjelaskan bahwa metode penyusutan aktiva tetap dikelompokkan menjadi: 

1. Activity Method (Unit of 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. Special Depreciation Method

a. Group and Composite Method

b. Hybrid or Combination Method

 Menurut Raja Adri Satriawan Surya (2012:174) Sejumlah metode 

penyusutan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Unit Produksi (Metode Aktivitas) 

Metode ini disebut pendekatan beban variabel, mengasumsikan bahwa 

penyusutan adalah fungsi dari penggunaan atau produktifitas dan buka dari 

berlalunya waktu. Umur aktiva ini dinyatakan dalam istilah keluaran 

(output) yang disediakan (unit-unit yang diproduksi), dan masukkan 

(input) seperti jumlah jam kerja atau jam mesin. Keterbatasan utama  
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metode ini adalah bahwa metode ini tidak tepat untuk digunakan pada 

situasi dimana penyusutan merupakan fungsi dari waktu dan bukan 

aktifitas. Masalah lain dari metode ini adalah bahwa estimasi unit output 

atau jam pelayanan yang diterima seringkali sulit ditentukan. 

Apabila hilangnya pelayanan merupakan hasil dari aktifitas atau 

produktivitas, maka metode aktifitas merupakan metode yang paling baik 

untuk menandingkan biaya dan pendapatan.Perusahaan yang 

menginginkan penyusutan yang tinggi selama produktivitasnya rendah dan 

penyusutan yang tinggi selama produktivitasnya tinggi dapat 

menggunakan atau berpindah ke metode aktifitas. 

2. Metode Garis Lurus (Straight Line Method)

Metode garis lurus mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari 

waktu, bukan fungsi dari penggunaan.Metode ini telah digunakan secara 

luas dalam praktik karena kemudahannya.Secara konseptual, metode 

penyusutan ini sangat sesuai karena apabila keusangan bertahap 

merupakan alasan utama atas terbatasnya umur pelayanan, maka 

penurunan kegunaannya akan konstan dari period ke periode. Jadi dalam 

menghitung penyusutan berarti beban penyusutan dibebankan secara 

merata selam estimasi umur aktiva tersebut. 

Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

a) Tidak terdapat pengaruh keusangan; 

b) Metode ini menganggap bahwa nilai aktiva tetap mengalami penurunan 

nilai dengan berlalunya waktu; 

c) Pola biaya reparasi dan pemeliharaan relatif konstan stiap tahun; 

d) Tingkat efisiensi operasi relatif konstan setiap tahun; 

e) Pendapatan atau arus kas bersih yang bisa dicapai dengan menggunakan 

aktiva yang baik tersebut jumlahnya konstan selama umur aktiva. 

Beban Penyusutan = (Biaya Perolehan – Nilai Residu) x Jam Tahun Ini 

Total Estimasi Jam 
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3.    Metode Jumlah Angka Tahun (Sum of The Years Digits Method) 

Metode ini menghasilkan beban penyusutan yang menurun berdasarkan 

pecahan yang menurun dari biaya yang disusutkan (biaya awal dikurangi 

nilai sisa).Setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun sebagai 

penyebut (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15) dan jumlah tahun estimasi umur yang 

tersisa pada awal tahun sebagai pembilang. 

Dengan metode ini, pembilang menurun tahun demi tahun dan penyebut 

tetap konstan (5/15, 4/15, 3/15, 2/15, dan 1/15). Pada akhir masa manfaat 

aktiva, saldo yang tersisa harus sama dengan nilai sisa.  

4. Metode Saldo Menurun (Declining Balanced Method) 

Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan periodik yang 

semakin menurun sepanjang umur estimasi aset itu.Teknik yang paling 

umum adalah dengan melipat gandakan tarif penyusutan (diekspresikan 

sebagai persentase) garis lurus, yang dihitung tanpa memperhatikan nilai 

residu, dan menggunakan tarif penyusutan yang dihasilkan terhadap 

harga perolehan aset dikurangi akumulasi penyusutan.Tarif saldo 

menurun tetap konstan dan diaplikasikan pada nilai buku yang 

menghasilkan nilai penyusutan yang terus menurun setiap 

tahunnya.Proses ini terus berlangsung hingga nilai buku aset berkurang 

mencapai estimasi nilai sisanya, dimana pada saat tersebut penyusutan 

akandihentikan. Tarif saldo menurun berganda untuk aset 5 tahun akan 

menjadi 40% (dua kali tarif garis lurus, 20% x 2 = 40%). 


