
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Pemilihan Judul 

Pada era globalisasi ini, dalam pembangunan sektor ekonomi mendapat 

perhatian yang cukup besar. Dengan tujuan, hasil dari sektor ekonomi dapat 

dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan dapat membawa perubahan serta 

kemajuan dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Untuk mendukung 

berbagai kegiatan oprasional yang dilakukan perusahaan, maka perusahaan 

memerlukan sumber daya ekonomi yang dapat menunjang kelancaran kegiatan 

oprasional perusahaan. Salah satu sumber daya ekonomi yang mendukung 

kegiatan oprasional perusahaan adalah Aset Tetap. 

Aset Tetap merupakan salah satu aset perusahaan yang memiliki nilai 

ekonomi yang material jika dibandingkan dengan aset lainnya dalam laporan 

keuangan. Oleh karena itu perlakuan akuntansi aset tetap harus dilakukan secara 

tepat. Apabila terjadi kesalahan dalam menerapkan perlakuan akuntansi terhadap 

aset  tetap maka hal ini akan  dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan 

yang bersangkutan.  

Bagi Indonesia, standar akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan 

yang memiliki akuntabilitas publik signifikan adalah PSAK sedangkan standar 

akuntansi yang berlaku khusus, yaitu untuk perusahaan yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan (menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan 

umum bagi pengguna eksternal) seperti Koperasi adalah SAK-ETAP. Ikatan 

Akuntan Indonesia pada tanggal 19 Mei 2009 lalu telah meluncurkan standar 

akuntansi ETAP (SAK-ETAP) bertepatan dalam acara Seminar Nasional 

Akuntansi “Tiga pilar Standar Akuntansi Indonesia” yang dilaksanakan oleh 

Universitas Brawijaya dan Ikatan Akuntan Indonesia. Nama standard ini sedikit 

unik karena exposure draftnya diberi nama Standar Akuntansi UKM (Usaha 



 
 

Kecil dan Menengah), namun mengingat definisi UKM sendiri sering berubah, 

maka untuk menghindari kerancuan, standar ini diberi nama SAK Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik. 

Apabila SAK-ETAP ini telah berlaku efektif, maka perusahaan kecil 

seperti UKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan 

PSAK umum yang berlaku. Di dalam beberapa hal SAK ETAP memberikan 

banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan PSAK dengan 

ketentuan pelaporan yang lebih kompleks. Perbedaan secara kasat mata dapat 

dilihat dari ketebalan SAK-ETAP yang hanya sekitar seratus halaman dengan 

menyajikan 30 bab. Sesuai dengan ruang lingkup SAK-ETAP maka Standar ini 

dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas 

tanpa akuntabilitas publik yang dimaksud adalah entitas yang tidak memiliki 

akuntabilitas publik signifikan; dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk 

tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. 

Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam 

pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. 

Lebih lanjut ruang lingkup standar ini juga menjelaskan bahwa Entitas 

dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika: proses pengajuan 

pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk 

tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau entitas menguasai aset dalam 

kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, 

entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan 

bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat 

menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi 

mengizinkan penggunaan standar tersebut. Hal ini dimungkinkan apabila 

misalnya pihak otoritas berwenang merasa ketentuan pelaporan dengan 

menggunakan PSAK terlalu tinggi biayanya ataupun terlalu rumit untuk entitas 

yang mereka awasi.  



 
 

Dari perbedaan antara PSAK dengan SAK-ETAP maka berpengaruh 

pada Aset Tetap. Perbedaan antara PSAK dengan SAK-ETAP pada Aset Tetap 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Perbedaan PSAK dengan SAK-ETAP 

No. Elemen PSAK SAK-ETAP 

1.  Aset 

Tetap 

 Menggunakan 

pendekatan 

komponenisasi 

 Pengukuran 

menggunakan 

model biaya atau 

model revaluasi 

 Pengukuran biaya 

perolehan 

 Pengakuan 

pengeluaran 

selanjutnya 

 Penyusutan 

 Tidak perlu review 

nilai residu, metode 

penyusutan, dan 

umur manfaat setiap 

akhir periode 

pelaporan, tetapi 

jika ada indikasi 

perubahan saja. 

Sama dengan 

PSAK kecuali: 

 Tidak 

menggunakan 

pendekatan 

komponenisasi. 

 Revaluasi 

diijinkan jika 

dilakukan 

berdasarkan 

Peraturan 

Pemerintah. Hal 

ini mengacu ke 

PSAK 16 (1994) 

 Tidak perlu 

review nilai 

residu. 

 

 

 



 
 

Berdasarkan hasil uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

menyusun Laporan Tugas Akhir yang berjudul “TINJAUAN ATAS 

PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA KOPERASI BANK 

PERKREDITAN RAKYAT (BPR) TANJUNG RAYA BANDUNG”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka untuk memperoleh pemahaman 

yang lebih baik mengenai perlakuan akuntansi aset tetap maka penulis 

mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan, 

pengungkapan Aset Tetap pada Koperasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 

Tanjung Raya? 

2. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk penyusutan Aset Tetap pada Koperasi 

BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Tanjung Raya? 

3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam proses pengakuan dan penyajian 

Aktiva Tetap pada Koperasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Tanjung Raya? 

 

1.3  Tujuan Laporan Tugas Akhir 

Sesuai dengan pengidentifikasian masalah di atas, tujuan dari Laporan 

Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui kebijakan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan, pengungkapan Aset Tetap pada Koperasi BPR (Bank Perkreditan 

Rakyat) Tanjung Raya Bandung. 

2. Untuk mengetahui penyusutan Aset Tetap pada Koperasi BPR (Bank 

Perkreditan Rakyat) Tanjung Raya Bandung. 

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses pengakuan dan 

penyajian Aset Tetap pada Koperasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) 

Tanjung Raya Bandung 

 



 
 

1.4  Kegunaan Laporan Tugas Akhir 

Kegunaan dari laporan tugas akhir diharapkan dapat memberikan 

manfaat, yaitu diantaranya : 

1. Bagi Penulis 

Untuk menambah wawasan pengetahuan mengenai perlakuan akuntansi aset 

tetap serta mengaitkan teori-teori yang di dapat selama perkuliahan terhadap 

kondisi yang nyata dilapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan perbandingan 

terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada Koperasi BPR (Bank 

Perkreditan Rakyat) Tanjung Raya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian mengenai topik 

Aset Tetap. 

 

1.5  Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

Dalam menyusun laporan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian 

pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tanjung Raya yang berlokasi di 

Jalan Sunda No. 50 Bandung, waktu kerja praktik dihitung mulai bulan Juli 

2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


