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BAB II 

 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1     Aset  

2.1.1  Pengertian aset  

 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:19.4), aset 

adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa 

lalu dan manfaat ekonomi di masa depan dari aset terbaru diharapkan di terima 

oleh entitas. Dalam pengertian aset tidak terbatas pada kekayaan perusahaan yang 

berwujud saja, tetapi juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang belum 

dialokasikan (deffered charges) atau biaya yang masih harus dialokasikan pada 

penghasilan yang akan datang. Serta aset yang tidak berwujud lainnya (intangible 

assets) misalnya goodwill, hak patent, hak menerbitkan dan sebagainya. 

(Munawir, 2004:14) 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

yang berhubungan dengan aset yang di dapat dari berbagai sumber: 

 

Menurut Djarwanto PS. (2001:15) pengertian aset adalah sebagai berikut:  

Aset merupakan bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-

bentuknya dapat berupa harta kekayaan atau hak atas kekayaan atau jasa 

yang dimiliki perusahaan yang bersangkutan.  

 

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2004:271) adalah sebagai berikut: 

Aset atau harta adalah benda baik yang memiliki wujud maupun yang 

semu dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan 

diperoleh manfaat ekonomisnya. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat di tarik kesimpulan  

bahwa aset adalah bentuk dari penanaman modal perusahaan, bentuk-bentuknya 

dapat berupa harta kekayaan, dan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik 

secara langsung maupun tidak langsung di masa yang akan datang.   
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 2.1.2 Jenis-jenis aset   

 

Menurut Munawir (2007:14) aset dapat diklasifikasikan menjadi dua 

bagian utama yaitu aset lancar dan aset tetap. 

1. Aset lancar adalah uang kas dan aset lainnya yang dapat diharapkan 

untuk dicairkan atau ditukarkan dengan menjadi uang tunai, di jual, atau 

di konsumsi dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau 

dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal. 

2. Aset tetap adalah aset yang mempunyai umur kegunaan relatif umur 

pemanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari 

satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi 

perusahaan). 

 

Menurut Kasmir (2012:39) aset di bagi menjadi dua yaitu:  

1. Aset lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat 

diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan paling lama satu tahun.  

2. Aset tetap adalah harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan 

dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat di tarik kesimpulan  

bahwa jenis-jenis aset adalah sebagai berikut:  

1.  Aset lancar  adalah uang kas dan aset-aset lain atau sumber-sumber 

yang diharapkan akan di realisasi menjadi uang kas atau di jual atau di 

konsumsi selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam 

waktu satu tahun, mana yang lebih lama. 

2. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya 

relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, 

tidak untuk diperjualbelikan. 
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2.1.3 Pengertian aset tetap  

 

Setiap perusahaan mempunyai harta (aset) untuk mendukung kegiatan 

usahanya. Diantaranya yaitu aset tetap, aset tetap di bagi menjadi dua golongan 

yaitu, aset tetap berwujud dan aset tidak berwujud. (Haryono Yusup, 2003:23) 

 

Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

yang berhubungan dengan aset tetap yang di dapat dari berbagai sumber: 

 

 Menurut IAI melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.16 

(Revisi 2011) mengemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut: 

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. 

  

Menurut HaryonoYusuf (2001:153) mengemukakan pengertian aset tetap 

sebagai berikut:  

Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahan 

dan tidak dimaksudkan untuk di jual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan. 

 

 Sedangkan menurut Warren, Reeve & Fess (2006:504) yang di alih 

bahasakan oleh Aria adalah sebagai berikut: 

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

relatif permanen. 

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa aset 

tetap adalah aset berwujud yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam 

operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk di jual dan mempunyai masa 

manfaat lebih dari satu tahun.  
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2.1.4  Jenis-jenis aset tetap  

 

Menurut S. Munawir (2007:17) jenis-jenis aset tetap adalah sebagai 

berikut:  

Tanah yang diatasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, 

misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain sebagainya. 

Bangunan, baik bangunan kantor, toko maupun bangunan untuk pabrik. 

Mesin, inventaris, kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya.  

 

Menurut Haryono Jusup (2001:155) menerangkan bahwa klasifikasi aset 

tetap biasanya digolongkan menjadi: 

Tanah, seperti tanah yang digunakan sebagai tempat berdirinya gedung-

gedung perusahaan. Perbaikan tanah, seperti jalan-jalan di sekitar lokasi 

perusahaan yang di bangun perusahaan, tempat parkir, pagar, dan saluran 

air bawah tanah. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, 

toko, pabrik, dan gudang. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan 

pabrik, mesin-mesin, kendaraan dan meubel. 

 

Berdasarkan jenis-jenis aset tetap yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa jenis-jenis aset tetap yaitu:  

Tanah yang diatasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, 

misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan lain sebagainya. Gedung 

seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan gudang. Mesin, 

inventaris, kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya. 
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2.1.5   Karakteristik aset tetap  

 

Menurut Jerry J. Weygandt (2007:566) yang di alih bahasakan oleh Ali 

Akbar Yulianto, Wasilah, dan Rangga Handika, karakteristik aset tetap yaitu:  

Memiliki bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas), digunakan dalam 

kegiatan operasional, dan tidak untuk di jual ke konsumen.  

 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2005:20), karakteristik aset tetap 

adalah sebagai berikut:  

Masa manfaatnya lebih dari satu tahun, digunakan dalam kegiatan 

perusahaan, dimiliki tidak untuk di jual kembali dalam kegiatan normal 

perusahaan ,dan mempunyai nilainya cukup besar.   

 

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa karakteristik aset tetap adalah:  

Mempunyai bentuk fisik, digunakan dalam perusahaan dan tidak untuk    

di jual, dan mempunyai nilainya cukup besar.  

 

2.1.6   Perolehan dan pencatatan aset tetap  

 

 Menurut Zaki Baridwan (2004:278), ada berbagai cara memperoleh, 

mendapatkan aset tetap berwujud yang mempengaruhi harga perolehan yaitu: 

1.  Pembelian tunai 

  Aset tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai di catat 

dalam pembukuan sejumlah yang dikeluarkan di tambah biaya-biaya 

sampai dengan aset tersebut dapat digunakan seperti biaya angkut, premi 

asuransi, dan sebagainya. Semua biaya di atas diklasifikasikan sebagai 

harga perolehan aset tetap berwujud. 

 Jurnal yang di buat adalah: 

Dr.  Aset tetap                                                                                 xxx  

Cr.                   Kas                                                                                  xxx  
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2.  Pembelian angsuran  

           Pada pembelian kredit (angsuran), walaupun terdapat adanya beban 

bunga namun aset tersebut akan di catat sebesar harga tunainya, sedangkan 

biaya bunganya akan dibebankan pada pendapatan selama jangka waktu 

angsuran. 

Jurnal yang di buat adalah: 

Dr.  Aset tetap                                                                                   xxx 

Cr.                  Hutang                           xxx 

  

3. Di tukar dengan aset tetap yang lain  

Pertukaran aset yang tidak sejenis adalah pertukaran aset yang sifat 

dan fungsinya tidak sama, misalnya tanah dan kendaraan. Selisih antara 

nilai buku aset tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan 

sebagai dasar pencatatan antara yang diperoleh pada tanggal transaksi 

yang terjadi baru diakui sebagai “laba” atau “rugi” pertukaran aset tetap 

berwujud. 

Jurnal yang di buat jika terjadi keuntungan adalah: 

Dr.  Aset tetap (baru)                                                                   xxx 

       Akumulasi penyusutan - mesin (lama)                                     xxx 

Cr.                   Kas                                                                                  xxx 

                        Aset tetap (lama)                                                             xxx 

                        Keuntungan pertukaran aset tetap                                   xxx  

  

Jurnal yang di buat  jika terjadi kerugian adalah: 

 Dr.   Aset tetap (baru)                                                                      xxx 

         Akumulasi penyusutan - mesin (lama)                                    xxx 

         Rugi pertukaran aset tetap                                                       xxx 

  Cr.                 Kas                                                                                   xxx 

                        Aset tetap (lama)                                                              xxx 
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4.  Pertukaran aset tetap yang sejenis  

 Pertukaran aset tetap berwujud yang sejenis adalah pertukaran aset 

yang sifat dan fungsinya sama, misalnya mesin dengan mesin. 

Jurnal yang di buat jika terjadi keuntungan adalah: 

Dr.   Aset tetap (baru)                                                                      xxx 

        Akumulasi penyusutan - mesin (lama)                                     xxx 

Cr.                   Aset tetap (lama)                                                             xxx 

                        Kas                                                                                  xxx 

                        Keuntungan pertukaran aset tetap                                   xxx 

 

Laba dari pertukaran adalah selisih antara harga pasar dengan nilai buku. 

Sedangkan jurnal yang di buat jika terdapat kerugian pertukaran adalah: 

Dr.   Aset tetap (baru)                                                                      xxx 

        Akumulasi penyusutan – mesin (lama)                                    xxx 

        Rugi pertukaran aset tetap                                                        xxx 

Cr.                   Aset tetap (lama)                                                             xxx 

                        Kas                                                                                  xxx  

 

5. Diperoleh dari sumbangan/ donasi   

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/ donasi akan di catat 

sebesar harga pasarnya. Dalam menerima donasi mungkin dikeluarkan 

biaya-biaya yang jauh lebih kecil dari nilai aset yang di terima, sehingga 

jika di catat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan maka hal ini juga akan 

menyebabkan jumlah aset dan modal tertentu kecil, juga beban depresiasi 

terlalu kecil. 

Jurnal yang di buat adalah: 

Dr.  Aset tetap                                                                                    xxx 

Cr.                  Modal                                                                                xxx 
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2.2 Biaya  

2.2.1 Pengertian Biaya 

 

Biaya merupakan unsur utama secara fisik yang harus dikorbankan demi 

kepentingan dan kelancaran perusahaan dalam rangka menghasilkan laba yang 

merupakan tujuan utama perusahaan. Biaya juga berperan penting dalam 

perhitungan harga pokok, perencanaan dan pengendalian. (Mulyadi, 2002:8)  

 

Untuk lebih jelas nya, berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian 

yang berhubungan dengan biaya yang di dapat dari berbagai sumber: 

 

Menurut Mulyadi (2003:4) pengertian biaya adalah sebagai berikut: 

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang di ukur dalam satuan 

uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan 

tertentu. 

 

Sedangkan menurut Bastian Bustami, Nurlela (2007:4) mengemukakan pengertian 

biaya adalah: 

Biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber ekonomis yang di ukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi untuk mencapai tujuan tertentu.  

 

Dari uraian di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa biaya adalah 

pengorbanan yang dapat di ukur dengan satuan uang atas kepemilikan barang atau 

jasa untuk suatu tujuan tertentu dan jangka waktu atau masa manfaat dari 

pengorbanan tersebut. 
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2.2.2 Penggolongan biaya  

 

Pengklasifikasian biaya atau penggolongan biaya dilakukan sesuai dengan 

tujuan biaya itu sendiri. Untuk tujuan yang berbeda, diperlukan cara 

penggolongan biaya yang berbeda pula. (Mulyadi, 2001:8) 

 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, menurut Supriyono (1999:18) 

menggolongkan biaya sebagai berikut: 

1.  Penggolongan biaya sesuai dengan periode akuntansi di mana biaya 

akan dibebankan untuk dapat menggolongkan pengeluaran 

(expenditures) akan berhubungan dengan kapan pengeluaran tersebut 

akan menjadi biaya. Penggolongan pengeluaran tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1)  Pengeluaran modal (Capital expenditures) yaitu pengeluaran yang 

akan dapat memberikan manfaat (benefit) pada beberapa periode 

akuntansi atau pengeluaran yang akan datang. Pada saat terjadinya 

pengeluaran ini dikapitalisasi ke dalam harga perolehan aktual, dan 

diperlakukan sebagai biaya pada periode akuntansi yang menikmati 

manfaatnya. 

2)  Pengeluaran penghasilan (Revenue expenditures) yaitu pengeluaran 

yang akan memberikan manfaat hanya pada periode akuntansi      

di mana pengeluaran terjadi. Umumnya pada saat terjadinya 

pengeluaran langsung diperlakukan ke dalam biaya, atau tidak 

dikapitalisasi sebagai aset. 

 

2. Penggolongan biaya sesuai dengan objek atau pusat biaya yang 

dibiayai di dalam perusahaan objek atau pusat biaya dapat 

dihubungkan dengan produk yang dihasilkan, departemen-departemen 

yang ada dalam pabrik, daerah pemasaran, bagian-bagian dalam 

organisasi yang lain, bahkan individu.  
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Penggolongan biaya atas dasar objek atau pusat biaya, biaya dapat      

di bagi menjadi: 

 1)   Biaya langsung (Direct cost) 

Biaya langsung adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya 

dapat didefinisikan kepada objek atau pusat biaya tertentu. 

2)   Biaya tidak langsung (Indirect cost) 

Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya atau 

manfaatnya tidak dapat didefinisikan pada objek atau pusat 

biaya tertentu, atau biaya yang manfaatnya dinikmati oleh 

beberapa objek atau pusat biaya. 

  

3.   Penggolongan biaya untuk pengendalian biaya 

Untuk pengendalian informasi biaya yang ditunjukkan kepada 

manajemen dikelompokkan ke dalam:  

1) Biaya terkendali (Controllable cost) 

Biaya terkendali adalah biaya yang secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh seorang pimpinan/ jabatan pemimpin tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. 

2) Biaya tidak terkendali (Uncontrollable cost) 

Biaya tidak terkendali adalah biaya yang tidak dapat 

dipengaruhi oleh seorang pemimpin/ jabatan tertentu 

berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat 

dipengaruhi oleh seorang pejabat dalam waktu tertentu. 

 

4. Penggolongan biaya sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan  

untuk tujuan pengambilan keputusan oleh manajemen maka biaya 

dapat dikelompokkan menjadi:  

1) Biaya relevan (Relevant cost) 

Biaya relevan adalah biaya yang akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya tersebut harus 

diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan. 
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2) Biaya tidak relevan (Irrelevant cost) 

Biaya yang tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi 

pengambilan keputusan, oleh karena itu biaya ini tidak perlu 

diperhitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 

Penggolongan biaya atas dasar tendensi perubahan terhadap aktivitas 

tertentu sangat penting dalam proses perencanaan laba. Biaya ini dikelompokkan 

menjadi: 

1.      Biaya tetap  

Menurut Mulyadi (1999:507) menyatakan biaya tetap dalam hubungannya 

untuk perencanaan dan pengawasan biaya, biaya tetap dibedakan menjadi: 

1)  Committed fixed cost 

Committed fixed cost adalah biaya yang tetap dikeluarkan, yang tidak 

dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam 

memenuhi tujuan-tujuan jangka panjang. Contoh: biaya depresiasi, pajak 

bumi dan bangunan, sewa, asuransi dan gaji karyawan utama. Kebijakan 

menjadi committed fixed cost terutama dipengaruhi oleh rencana kegiatan 

jangka panjang. 

2)  Discretionary fixed cost  

Discretionary fixed cost adalah biaya yang timbul dari keputusan 

penyediaan anggaran secara berkala (biasanya tahunan) yang secara 

langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah 

maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan, dan yang tidak dapat 

menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan 

keluaran (yang di ukur dengan volume penjualan, jasa atau produk). 

Contoh: biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi 

penjualan, biaya program latihan karyawan, biaya konsultan. 
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2.  Biaya variabel 

Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan 

perubahan volume kegiatan. Contohnya adalah biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung. Untuk tujuan perencanaan dan pengawasan, biaya 

variabel dibedakan menjadi :  

1) Engineered variabel cost 

          Engineered variabel cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik 

tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang antara 

masukan dan keluarannya mempunyai hubungan yang erat dan nyata. 

Contohnya: biaya bahan baku. 

2) Discretionary cost 

Discretionary variabel cost adalah biaya-biaya yang jumlah totalnya 

sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat kebijakan/ 

keputusan manajemen. Contohnya: biaya iklan yang ditetapkan oleh 

manajemen. 

 

3. Biaya semi variabel 

Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel 

didalamnya. Unsur biaya tetap merupakan jumlah biaya minimum untuk 

menyediakan jasa sedangkan unsur variabel merupakan bagian dari biaya semi 

variabel yang dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel 

memiliki unsur biaya tetap dan biaya variabel. 

 

Manfaat penggolongan biaya menurut Mulyadi (1993:165), manfaat 

penggolongan biaya sebagai berikut: 

a.   Sebagai dasar pengambilan keputusan biaya di masa yang akan datang. 

b. Untuk memperjelas tugas wewenang dan tanggung jawab tiap-tiap   

manajer. 
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2.3  Pemeliharaan (Maintenance)  

2.3.1  Pengertian pemeliharaan 

 

    Pengertian pemeliharaan menurut Agus Ahyari (2002:58) adalah sebagai 

berikut: 

Pemeliharaan (Maintenance) merupakan kegiatan dalam memelihara 

sarana dan fasilitas produksi yang terus menerus untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 

 

Sedangkan menurut MS. Sehrawat dan JS. Narang (2001:7) 

mendefinisikan pemeliharaan sebagai berikut: 

Pemeliharaan (Maintenance) adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan 

secara berurutan untuk menjaga atau memperbaiki fasilitas yang ada sehingga 

sesuai dengan standar (sesuai dengan standar fungsional dan kualitas). 

 

Dari beberapa pendapat di atas bahwa dapat di tarik kesimpulan bahwa 

kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk merawat ataupun memperbaiki peralatan 

perusahaan agar dapat melaksanakan produksi dengan efektif dan efisien sesuai 

dengan pesanan yang telah direncanakan atau ditentukan oleh perusahaan dengan 

hasil produksi yang berkualitas. 

 

2.3.2   Tujuan pemeliharaan 

 

Menurut Agus Ahyari (2002:59) diuraikan manfaat pemeliharaan sebagai 

berikut:  

   1. Mesin dan peralatan produksi (fasilitas produksi) yang ada di 

perusahaan yang bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka 

waktu yang relatif lebih panjang. 

2. Pelaksanaan proses produksi di perusahaan yang bersangkutan akan 

berjalan lancar. 
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3. Dapat menghindarkan diri atau setidaknya dapat menekan seminimal 

mungkin kerusakan-kerusakan berat dari mesin dan peralatan yang 

dipergunakan selama proses produksi berjalan. 

4. Karena mesin dan peralatan produksi yang digunakan di perusahaan 

dapat berjalan dengan stabil dan baik, maka pengendalian proses dan 

kualitas produk dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian 

kualitas produk dapat dipertahankan pada tingkat yang lebih baik. 

5. Dapat menekan biaya pemeliharaan seminimal mungkin karena dapat 

menghindarkan kerusakan fasilitas atau mesin yang lebih parah. 

6. Penyimpangan dalam penyerapan bahan baku akan dapat dihindarkan 

sehingga pemborosan bahan baku juga tidak akan terjadi di perusahaan 

yang bersangkutan. 

7. Perencanaan biaya pemeliharaan dapat di susun secara baik dan 

koordinasi antara yang terkait dapat berjalan lebih baik.  

 

Menurut Assari (2000:95) dikemukakan bahwa tujuan pemeliharaan adalah: 

   1. Meminimalkan biaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya 

peralatan. 

2. Meminimalkan kehilangan waktu produktif. 

3. Penggunaan yang efisien atas peralatan. 

4. Menjaga investasi perusahaan dan memperpanjang umur aset agar 

investasi tersebut dapat memberikan jasa dalam waktu lama. 

 

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

pemeliharaan adalah meminimumkan kehilangan waktu produktif, 

meminimumkan biaya karena tidak berfungsinya peralatan, dan menjaga 

serta memperpanjang umur aset. Sedangkan manfaat pemeliharaan adalah 

mesin dapat dipergunakan dalam jangka waktu relatif lebih panjang, 

proses produksi akan berjalan lancar, dapat terhindar dari kerusakan yang 

berat, pengendalian proses dan kualitas produk dapat dilakukan dengan 

baik dan perencanaan biaya pemeliharaan dapat di susun dengan baik. 
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2.3.3   Fungsi pemeliharaan 

  

Menurut Agus ahyari (2002:62), fungsi pemeliharaan adalah agar dapat 

memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada serta 

mengusahakan agar mesin dan peralatan produksi tersebut selalu dalam keadaan 

optimal dan siap pakai untuk pelaksanaan proses produksi. 

 

Keuntungan yang akan diperoleh dengan adanya pemeliharaan yang baik 

terhadap mesin, adalah sebagai berikut: 

1. Mesin dan peralatan produksi yang ada dalam perusahaan yang 

bersangkutan akan dapat dipergunakan dalam jangka waktu 

panjang. 

2. Pelaksanaan proses produksi dalam perusahaan yang  bersangkutan 

berjalan dengan lancar. 

3. Dapat menghindarkan diri atau dapat menekan sekecil mungkin 

terdapatnya kemungkinan kerusakan-kerusakan berat dari mesin 

dan peralatan produksi selama proses produksi berjalan. 

4. Peralatan produksi yang digunakan dapat berjalan stabil dan baik, 

maka proses dan pengendalian kualitas proses harus dilaksanakan 

dengan baik pula. 

5. Dapat dihindarkannya kerusakan-kerusakan total dari mesin dan 

peralatan produksi yang digunakan. 

6. Apabila mesin dan peralatan produksi berjalan dengan baik, maka 

penyerapan bahan baku dapat berjalan normal. 

7. Dengan adanya kelancaran penggunaan mesin dan peralatan 

produksi dalam perusahaan,  maka  pembebanan  mesin  dan  

peralatan  produksi  yang  ada semakin baik. 
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2.3.4   Kegiatan-kegiatan pemeliharaan 

 

Kegiatan pemeliharaan dalam suatu perusahaan menurut Manahan           

P. Tampubolon (2004:250), meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut: 

 

1.  Inspeksi (Inspection)  

Kegiatan inspeksi meliputi kegiatan pengecekan atau pemeriksaan secara 

berkala di mana maksud kegiatan ini adalah untuk mengetahui apakah perusahaan 

selalu mempunyai peralatan atau fasilitas produksi yang baik untuk menjamin 

kelancaran  proses  produksi.   Sehingga   jika  terjadinya  kerusakan,  maka  

segera diadakan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai dengan laporan hasil 

inspeksi, dan berusaha untuk mencegah penyebab timbulnya kerusakan dengan 

melihat sebab- sebab kerusakan yang diperoleh dari hasil inspeksi. 

 

2.  Kegiatan teknik (Engineering) 

Kegiatan ini meliputi kegiatan percobaan atas peralatan yang baru di beli, 

dan kegiatan-kegiatan pengembangan peralatan yang perlu di ganti, serta 

melakukan penelitian-penelitian terhadap kemungkinan pengembangan tersebut. 

Dalam kegiatan inilah di lihat kemampuan untuk mengadakan perubahan-

perubahan dan perbaikan-perbaikan bagi perluasan dan kemajuan dari fasilitas 

atau peralatan perusahaan. Oleh karena itu kegiatan teknik ini sangat diperlukan 

terutama apabila dalam perbaikan mesin-mesin  yang  rusak  tidak  didapatkan  

atau  diperoleh  komponen  yang  sama dengan yang dibutuhkan. 

 

3. Kegiatan produksi (Production) 

Kegiatan ini merupakan kegiatan pemeliharaan yang sebenarnya, yaitu 

memperbaiki dan mereparasi mesin-mesin dan peralatan. Secara fisik, 

melaksanakan pekerjaan yang disarankan atau yang diusulkan dalam kegiatan 

inspeksi dan teknik, melaksanakan kegiatan service dan perminyakan 

(lubrication). Kegiatan produksi ini dimaksudkan untuk usaha-usaha perbaikan 

agar segera dilakukan jika terdapat kerusakan pada peralatan. 

 

 



22 

 

4. Kegiatan administrasi (Clerical work)  

Pekerjaan administrasi ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan 

pencatatan-pencatatan  mengenai  biaya-biaya  yang  terjadi  dalam  melakukan 

pekerjaan-pekerjaan  pemeliharaan  dan  biaya-biaya  yang  berhubungan  dengan 

kegiatan pemeliharaan, komponen (spareparts) yang dibutuhkan, laporan 

kemajuan (progress report) tentang apa yang telah dikerjakan. Waktu 

dilakukannya inspeksi dan perbaikan, serta lamanya perbaikan tersebut, 

komponen (spareparts) yang tersedia di bagian pemeliharaan. Jadi, dalam 

pencatatan ini termasuk penyusunan planning dan scheduling, yaitu rencana 

kapan suatu mesin harus di cek atau di periksa, diminyaki atau di service dan di 

resparasi. 

 

5. Pemeliharaan bangunan (House keeping)  

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menjaga agar bangunan gedung 

tetap terpelihara dan terjamin kebersihannya. 

 

2.3.5   Jenis pekerjaan pemeliharaan (Maintenance work types) 

 

   Menurut Assauri (1993:134) sebuah keefektifan organisasi pemeliharaan 

harus di susun untuk menyediakan tingkat batas dari pemeliharaan yang berbeda 

dengan jenis pekerjaan. Minimal, organisasi pemeliharaan harus diwujudkan 

untuk menyediakan tindakan efektif, dukungan kualitas untuk 3 jenis atau 

klasifikasi pekerjaan utama yaitu, pemeliharaan darurat (emergency maintenance), 

preventive maintenance, dan membangun kembali dan pemeriksaan berkala 

darurat (periodic rebuild and overhauls).  

1. Darurat (Emergency), semua organisasi pemeliharaan harus 

memberikan respon yang tepat waktu kepada permintaan darurat 

bekerja tanpa dapat mempengaruhi kemampuan untuk secara efektif. 

Memanfaatkan tenaga kerja atau berdampak negatif terhadap biaya 

perawatan total. Dalam kebanyakan kasus, ini membutuhkan struktur 

organisasi yang mendedikasikan sebagian kecil tenaga kerja, serta  

perencanaan  dan  dukungan  pengawasan  untuk  bekerja  tanggap 

darurat. 
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2.  Preventive maintenance, pemeliharaan pencegahan merupakan syarat 

mutlak kehandalan aset dan manajemen aset yang efektif biaya siklus 

hidup. Sebuah organisasi perawatan yang efektif harus 

mendedikasikan sebagai tenaga kerja tersebut, serta merencanakan 

dan dukungan pengawasan untuk konsisten, tepat waktu pelaksanaan 

kegiatan pemeliharaan prefentif (preventive maintenance).  

3.  Membangun kembali dan pemeriksaan berkala (periodic rebuild and 

overhauls), tanpa kecuali aset produksi membutuhkan overhauls 

berkala atau membangun kembali untuk menggantikan bagian di 

pakai, komponen hingga hidup dan untuk menjamin bahwa tingkat 

keandalan di terima secara konsisten dipelihara. Karena kewajiban 

atau resiko, serta tingkat keahlian yang lebih tinggi terkait dengan 

membangun kembali atau overhauls aset modal, struktur organisasi 

harus memastikan bahwa kualitas terbaik dimanfaatkan untuk jenis 

pekerjaan. 

 

Apapun yang digunakan organisasi harus selalu ada diagram organisasi 

mutakhir, dan lengkap penjelasannya yang mendefinisikan semua departemen dan 

pelaporan pemeliharaan hubungan pengendalian, dan setiap hubungan untuk 

departemen lain. Organisasi harus secara jelas menunjukkan tanggung jawab 

untuk tiga tanggapan dasar perawatan:  rutin, darurat, dan backlog. 

 

2.3.6    Masalah efisiensi pada pemeliharaan 

 

Menurut Manahan P. Tampubolon (2004:254) dalam melaksanakan 

kegiatan pemeliharaan  terdapat  2  persoalan  yang  dihadapi  oleh  suatu  

perusahaan  yaitu persoalan teknis dan persoalan ekonomis. 

1.  Persoalan teknis  

Dalam kegiatan pemeliharaan suatu perusahaan merupakan persoalan yang 

menyangkut usaha-usaha untuk menghilangkan kemungkinan–kemungkinan yang 

menimbulkan kemacetan yang disebabkan karena kondisi fasilitas produksi yang 

tidak baik. Tujuan untuk mengatasi persoalan teknis ini adalah untuk dapat 

menjaga atau menjamin agar produksi perusahaan dapat berjalan dengan lancar.  
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Maka dalam persoalan teknis perlu diperhatikan hal-hal berikut:  

1) Tindakan apa yang harus dilakukan untuk memelihara atau merawat 

peralatan yang ada, dan untuk memperbaiki atau meresparasi mesin-

mesin atau peralatan yang rusak. 

2) Alat-alat atau komponen-komponen apa yang dibutuhkan dan harus 

disediakan agar tindakan-tindakan pada bagian pertama di atas dapat 

dilakukan.  

 

Jadi, dalam persoalan teknis ini adalah bagaimana cara perusahaan agar 

dapat mencegah ataupun mengatasi kerusakan mesin yang mungkin saja dapat 

terjadi, sehingga dapat mengganggu kelancaran proses produksi. 

 

2. Persoalan ekonomis 

Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan di samping persoalan teknis, 

ditemui pula persoalan ekonomis. Persoalan ini menyangkut bagaimana usaha 

yang harus dilakukan agar kegiatan pemeliharaan yang dibutuhkan secara teknis 

dapat dilakukan secara efisien. Jadi yang ditekankan pada persoalan ekonomis 

adalah bagaimana melakukan kegiatan pemeliharaan agar efisien, dengan 

memperhatikan besarnya biaya yang terjadi dan tentunya alternatif tindakan yang 

di pilih untuk dilaksanakan adalah yang menguntungkan perusahaan.  

 

Adapun biaya-biaya yang terdapat dalam kegiatan pemeliharaan adalah 

biaya-biaya pengecekan, biaya penyetelan, biaya service, biaya penyesuaian, dan 

biaya perbaikan atau resparasi.  

 

Dari keterangan di atas, dapatlah diketahui bahwa walaupun secara teknis 

pemeliharaan  pencegahan  (preventive  maintenance)  penting  dan  perlu  

dilakukan untuk menjamin bekerjanya suatu mesin atau peralatan. Akan tetapi 

secara ekonomis belum tentu selamanya pemeliharaan pencegahan (preventive 

maintenance) yang terbaik dan perlu diadakan untuk setiap mesin atau peralatan. 

Hal ini karena dalam menentukan mana yang terbaik secara ekonomis. Apakah 

pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) ataukah pemeliharaan 
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korektif (corrective maintenance) saja. Harus di lihat faktor-faktor dan jumlah 

biaya yang akan terjadi. 

 

Di samping itu harus pula di lihat, apakah mesin atau peralatan itu 

merupakan strategic point atau critical unit dalam proses produksi ataukah tidak, 

jika mesin atau peralatan tersebut merupakan strategic point atau critical unit, 

maka sebaiknya diadakan pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance) 

untuk mesin atau peralatan itu. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kerusakan yang 

tidak dapat diperkirakan, maka akan mengganggu seluruh rencana produksi. 

 

2.3.7 Jenis dan klasifikasi pemeliharaan 

2.3.7.1 Jenis-jenis pemeliharaan 

 

Menurut Darius Asyari (2007:220) membagi pemeliharaan menjadi: 

1.  Pemeliharaan pencegahan (Preventive maintenance): Pemeliharaan 

pencegahan adalah pemeliharaan yang bertujuan untuk mencegah 

terjadinya kerusakan, atau cara pemeliharaan yang direncanakan 

untuk pencegahan. Ruang lingkup pekerjaan preventif termasuk 

inspeksi, perbaikan kecil, pelumasan dan penyetelan, sehingga 

peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari 

kerusakan. 

2.   Pemeliharaan korektif (Corrective maintenance): Pemeliharaan 

korektif adalah pekerjaan pemeliharaan yang dilakukan untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan 

sehingga mencapai standar yang dapat di terima. Dalam perbaikan 

dapat dilakukan peningkatan- peningkatan sedemikian rupa,  seperti 

melakukan perubahan atau  modifikasi rancangan agar peralatan 

menjadi lebih baik. 

3.   Pemeliharaan berjalan (Running maintenance): Pemeliharaan ini 

dilakukan ketika fasilitas atau peralatan dalam keadaan bekerja. 

Pemeliharan berjalan diterapkan pada peralatan-peralatan yang harus 

beroperasi terus dalam melayani proses produksi. 



26 

 

4.   Pemeliharaan prediktif (Predictive maintenance): Pemeliharaan 

prediktif ini dilakukan untuk mengetahui terjadinya perubahan atau 

kelainan dalam kondisi fisik maupun fungsi dari sistem peralatan. 

Biasanya pemeliharaan prediktif dilakukan dengan bantuan panca 

indra atau alat-alat monitor yang canggih. 

5.    Pemeliharaan setelah terjadi kerusakan (Breakdown maintenance): 

Pekerjaan pemeliharaan ini dilakukan ketika terjadinya kerusakan 

pada peralatan,  dan  untuk  memperbaikinya  harus  disiapkan  suku  

cadang,  alat-alat  dan tenaga kerjanya. 

6.    Pemeliharaan darurat (Emergency maintenance):  Pemeliharan ini 

adalah pekerjaan pemeliharaan yang harus segera dilakukan karena 

terjadi kemacetan atau kerusakan yang tidak terduga. 

7.    Pemeliharaan berhenti (Shutdown maintenance): Pemeliharaan 

berhenti adalah pemeliharaan yang hanya dilakukan selama mesin 

tersebut berhenti beroperasi. 

8.   Pemeliharaan rutin (Routine maintenance): Pemeliharaan rutin adalah 

pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin atau terus-menerus. 

9.  Design out maintenance adalah merancang ulang peralatan untuk 

menghilangkan sumber penyebab kegagalan dan menghasilkan model 

kegagalan yang tidak lagi atau lebih sedikit membutuhkan 

maintenance. 
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2.3.7.2  Klasifikasi Pemeliharaan 

 

 Secara umum, di tinjau dari saat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan 

dikategorikan dalam dua cara, yaitu (Corder, Anthony, K. Hadi, 1992:58): 

1)   Pemeliharaan terencana (Planned maintenance): 

Pemeliharaan terencana adalah pemeliharaan yang dilakukan secara 

terorginir untuk mengantisipasi kerusakan peralatan di waktu yang 

akan datang, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

Pemeliharaan terencana dibagi menjadi dua aktivitas utama yaitu: 

(1)   Pemeliharaan pencegahan (Preventive maintenance) 

Pemeliharaan pencegahan (Preventive maintenance) adalah inspeksi 

periodik untuk mendeteksi kondisi yang mungkin menyebabkan 

produksi berhenti atau berkurangnya fungsi mesin dikombinasikan 

dengan pemeliharaan untuk menghilangkan, mengendalikan, kondisi  

tersebut  dan  mengembalikan  mesin  ke kondisi semula atau dengan 

kata lain deteksi dan penanganan diri kondisi abnormal mesin 

sebelum kondisi tersebut menyebabkan cacat atau kerugian. 

 

Sebuah perencanaan yang memerlukan inspeksi rutin, pemeliharaan dan 

menjaga agar fasilitas dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi kerusakan di 

masa yang akan datang. Pekerjaan dasar pada perawatan preventive adalah: 

inspeksi, pelumasan, perencanaan dan penjadwalan, pencatatan dan analisis, 

latihan bagi tenaga pemeliharaan, serta penyimpanan suku cadang. Sehingga 

peralatan atau mesin-mesin selama beroperasi terhindar dari kerusakan dapat 

terpenuhi pengunaannya. 

(2)   Pemeliharaan korektif (Corrective maintenance) 

Pemeliharaan secara korektif (Corrective maintenance) adalah 

pemeliharaan yang dilakukan secara berulang atau pemeliharaan yang 

dilakukan untuk memperbaiki suatu bagian (termasuk penyetelan dan 

reparasi) yang telah terhenti untuk memenuhi suatu kondisi yang bisa 

di terima. Pemeliharaan ini meliputi reparasi minor, terutama untuk 
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rencana jangka pendek, yang mungkin timbul di antara pemeriksaan, 

juga overhauls terencana. 

2)  Pemeliharaan tak terencana (Unplanned maintenance) 

Pemeliharaan tak terencana adalah yaitu pemeliharaan darurat, yang 

didefenisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu segera dilaksanakan tindakan 

untuk mencegah akibat yang serius, misalnya hilangnya produksi, kerusakan besar 

pada peralatan, atau untuk keselamatan kerja. 

 

Pada umumnya sistem pemeliharaan merupakan metode tak terencana,    

di mana peralatan yang digunakan dibiarkan atau tanpa di sengaja rusak hingga 

akhirnya, peralatan tersebut akan digunakan kembali maka diperlukannya 

perbaikan atau pemeliharaan. 

 

2.4       Biaya pemeliharaan 

2.4.1    Pengertian biaya pemeliharaan  

 

Pengertian biaya pemeliharaan aset tetap menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (2009:16.7) menyatakan bahwa: 

Biaya pemeliharaan aset tetap adalah pengeluaran untuk perbaikan atau 

perawatan aset tetap untuk menjaga manfaat keekonomian masa yang akan 

datang yang dapat diharapkan perusahaan, untuk mempertahankan standar 

kinerja semula atas suatu aset, biasanya diakui sebagai beban saat terjadi. 

Pengertian biaya pemeliharaan menurut Syahrul dan Muhammad Afdi 

Nizar (2000:524) adalah sebagai berikut: 

Maintenance cost atau biaya pemeliharaan adalah pengeluaran berkala 

yang di ambil untuk preserve atau mempertahankan status operasional 

suatu aset berdasarkan tujuan penggunaan awal penggunaan tersebut tidak 

menambah atau memperbaiki umur aset. Perawatan atau pemeliharaan 

merupakan pengeluaran dan dibedakan dari perbaikan modal (capital 

improvements) yang dikapitalisasikan. 
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Berdasarkan pengertian di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa biaya 

pemeliharaan aset tetap merupakan arus kas keluar atau pengorbanan ekonomis 

yang dikeluarkan perusahaan untuk menjaga kondisi aset tetap perusahaan agar 

dapat berfungsi dengan baik dalam usahanya dalam memperoleh pendapatan dan 

penggunaan aset tersebut dapat dipertahankan sehingga dapat memperlancar 

kegiatan operasi dan produksi perusahaan. Biaya pemeliharaan bisa terjadi karena 

adanya penggantian suku cadang untuk perbaikan alat-alat yang berkaitan dengan 

operasi perusahaan, pengeluaran untuk bahan habis pakai, misalnya bahan bakar 

dan pelumas. 

      Pencatatan untuk biaya pemeliharaan: 

Dr.    Biaya pemeliharaan                                                                xxx 

Cr.                     Kas                                                                                xxx 


