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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1.  Aset Tetap  

2.1.1.  Definisi Aset Tetap  

Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset yang relatif permanen 

dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, seperti tanah, 

bangunan, gedung, peralatan, yang merupakan aset tetap secara fisik (berwujud). 

Tidak ada aturan standar yang menyangkut masa manfaat minimum yang di 

perlukan bagi suatu aset agar bisa di klasifikasikan sebagai aset tetap. 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2009:16.1) Paragraf 6: 

“aset tetap adalah aset berwujud yang: 

a. Dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan 

barang atau jasa, untuk direntalkan keada pihak lain, atau tujuan 

administratif;dan 

b. Di harapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.” 

 

Menurut Soemarso S.R. (2005:20), Aset tetap adalah: 

“Aktiva 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 pengertian mengenai aset tetap diatas dapat ditarik kesimpulan aset 

tetap memiliki beberapa ciri, yaitu:  

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

mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk menyediakan jasa bagi 

perusahaan atau para pelanggannya dalam kegiatan normal perusahaan. 

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

di berikan aset tetap umumnya semakin lama semakin menurun dan akhir 
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masa manfaatnya harus diganti atau di buang kecuali manfaat yang diberikan 

oleh tanah. 

3. Aset bersifat non monetary. Manfaat aset ini timbul dari penggunaan atau 

penjualan jasa-jasa yang dihasilkannya dan bukan dari mengkonversi aset ini 

ke dalam sejumlah uang tertentu.  

4. Pada umumnya manfaat yang diterima dari aset tetap meliputi suatu periode 

yang lebih panjang dari satu tahun. 

 

2.1.2. Klasifikasi Aset Tetap  

 Aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan sangatlah beragam, sehingga 

untuk membedakannya diperlukan pengklasifikasian menjadi beberapa golongan 

sesuai dengan kegunaan masa manfaat dan faktor- faktor lain. 

 Menurut Sofyan Safri Harahap (2002:23-24) klasifikasi aktiva tetap yaitu:  

1. Tanah atau lahan  

Bidang tanah terhambar baik yang merupakan tempat bangunan maupun 

yang masih kosong dalam aset tetap apabila ada lahan atau tanah yang 

didirikan bangunan diatasnya harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu 

sendiri, khususnya bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan 

tersebut, atau yang dapat meningkatkan nilai gunanya seperti jalan, roil,  

maka dapat digabungkan dalam nilai tanah. 

2. Bangunan gedung  

Merupakan bangunan yang berdiri diatas bumi ini baik diatas lahan maupun 

diatas air, pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi 

gedung tersebut. 

3. Mesin 

Termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari perusahaan yang 

bersangkutan.  

4. Kendaraan  

Semua jenis kendaraan seperti: alat pengangkut, truk, traktor, kendaraan 

roda dua, mobil dan lain-lain. 
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5. Perabot  

Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium dan perabot 

pabrik merupakan isi dari suatu bangunan.   

6. Inventaris  

Peralatan yang dianggap besar yang di pergunakan dalam perusahaan 

seperti: inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, 

inventaris gedung dan lain-lain.  

7. Prasarana  

Di Indonesia merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi 

prasarana seperti jalan, pagar dan lain-lain. 

Aset tetap meliputi yang tidak dapat disusutkan. Hal tersebut dinyatakan 

dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 (2009:16.10) 

paragraf 61, bahwa: 

“Tanah dan bangunan merupakan aset yang berbeda dan harus 

diperlakukan sebagai aset yang terpisah, meskipun diperoleh sekaligus. 

Bangunan memiliki umur manfaat yang terbatas, oleh karena itu harus 

disusutkan. Peningkatan nilai tanah dimana di atasnya didirikan bangunan 

tidak mempengaruhi penentuan jumlah yang dapat disusutkan dari 

bangunan tersebut. Tanah yang diperoleh dengan Hak Guna Bangunan, 

atau lainnya, diperlakukan sesuai dengan PSAK No. 47 tentang Akuntansi 

Tanah.” 

  

2.1.3.  Perolehan dan Pencatatan Aset Tetap 

Cara memperoleh aset tetap yaitu diantaranya: 

1. Pembelian Aset Tetap  

Pembelian aset dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, pembelian tunai 

dan pembelian kredit. Pembelian tunai adalah cara perolehan aset tetap dengan 

cara perusahaan mengeluarkan sejumlah uang tunai, aset yang dicatat dalam 

perkiraan akuntansi adalah senilai kas yang dibayarkan. Pembelian dengan 

angsuran (kredit) perolehan aset tetap dengan angsuran pembayarannya 

dilakukan di kemudian hari secara angsuran, disertai bunga angsuran. Pada 



8 
 

pembelian angsuran (kredit) dalam harga perolehan, aset tetap tidak boleh 

termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dikeluarkan dari perolehan 

dan pembebanan sebagai biaya bunga selama masa angsuran. 

a. Jurnal Pembelian Tunai: 

Dr. Aset Tetap  xxx 

Cr.  Kas   xxx 

 

b. Jurnal Pembelian Kredit: 

Dr. Aset Tetap  xxx 

Cr.  Piutang  xxx 

 

2. Diperoleh secara pertukaran  

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Indonesia 

(2004:16.20) menyatakan sebagai berikut:  

“Suatu Aktiva Tetap dapat di peroleh dalam pertukaran atau pertukaran 

sebagai alat untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. 

Biaya dari pos semacam itu di ukur pada nilai wajar aktiva yang di lepaskan 

atau yang diperoleh” 

 

Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2002:278) menyatakan sebagai berikut:  

“Sebagai dasar penilaian atas aktiva tetap yang di peroleh melalui 

pertukaran ada 3 macam, yaitu: 

1. Aktiva tetap baru di kapitalisasikan dengan jumlah sebesar harga pasar 

aktiva lam ditambah uang yang di bayarkan (jika ada). 

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

3. Jika harga pasar aktiva lama maupun baru tidak dapat ditentukan, 

maka nilai buku aktiva lama akan di gunakan sebagai dasar pencatatan 

pertukaran tersebut.” 
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Dari pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa pertukaran aktiva dapat 

dilakukan ke dalam dua macam kasus yaitu: 

a. Pertukaran aktiva yang sejenis   

Pertukaran aktiva tetap yang sejenis yaitu pertukaran aktiva yang sifat dan 

fungsinya sama, pencatatan transaksi pertukaran aktiva sejenis ini adalah 

keuntungan di kurangkan pada harga aktiva baru, sedangkan kerugian di 

bebankan dalam tahun berjalan, misalnya pertukaran mesin lama dengan 

mesin yang baru dan lain-lain. 

Jurnal yang dibuat jika gain atau laba adalah: 

Dr. Beban penyusutan   xx 

Cr.  Akumulasi penyusutan   xx 

 

Dr. Mesin (baru)    xx 

       Akumulasi penyusutan   xx 

Cr.  Mesin (lama)    xx 

  Bank      xx 

  Keuntungan pertukaran   xx 

 

Jurnal yang di buat jika loss atau rugi adalah: 

Dr. Beban penyusutan    xx 

Cr. Akumulasi penyusutan    xx  

 

Dr. Mesin (baru)   xx 

Akumulasi penyusutan  xx 

Kerugian Pertukaran    xx 

 

Cr. Mesin (lama)   xx 

  Bank     xx   
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b. Pertukaran aktiva tidak sejenis 

Pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis yaitu pertukaran aktiva yang sifat 

dan fungsinya tidak sama, pencatatan untuk transaksi pertukaran aktiva tidak 

sejenis ini adalah keuntungan atau kerugian di bebankan dalam tahun berjalan. 

Misalnya pertukaran tanah dengan kendaraan/mobil.  

Jurnal yang di buat jika gain/laba adalah:  

Dr. Beban penyusutan  xx 

Cr.  Akumulasi penyusutan   xx  

 

Dr. Tanah     xx 

 Akum. Penyusutan aktiva tetap  xx  

  Kerugian pertukaran    xx 

Cr.  Kendaraan/ mobil    xx 

  Bank       xx 

 

3. Perolehan dengan penerbitan surat berharga    

E. Kieso, Jerry J. weygandt, Terry D. Warfield (2005:481) suatu 

perusahaan dapat memperoleh aktiva tetap dengan menerbitkan obligasi atau 

saham sendiri, maka dasar pencatatan aktiva tersebut adalah sebesar nilai pasar 

suatu surat berharga pada saat di terbitkkan. Jika nilai pasar tidak diketahui maka 

harga perolehan aktiva tetap di tentukan sebesar harga pasar aktiva tersebut.Jika 

obligasi atau saham di jual lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai nominal, 

obligasi atau saham yang di kredit sebesar nilai nominal dan selisihnya di catat 

sebagai agio dan disagio. 

Jurnal yang di buat adalah: 

Dr. Mesin    xx 

Cr. Modal saham biasa   xx 

 Agio saham     xx 
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4. Perolehan dengan membangun sendiri 

Pada saat suatu aktiva tetap dirakit atau dibangun oleh suatu perusahaan 

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

umur yang dapat di identifikasikan dengan pembuatan aktiva tetap tersebut. 

Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya kontruksi selama masa pembangunan dan 

biaya administrasi. Biaya asuransi selama pembangunan dan biaya kontraktor, jika 

menggunakan jasa kontraktor. Selain itu, bunga yang harus dibayar atas pinjaman-

pinjaman yang mungkin dipakai untuk mendanai pembangunan tersebut harus 

pula dimasukan sebagai biaya perolehan aset tetap. Kapitalisasi biaya adalah 

semua biaya yang dicatat sebagai bagian dari biaya perolehan aset dan disusutkan 

selama masa manfaat aset.  

Perlu diperhatikan adalah adanya konsep conservatism, dalam akuntansi. 

Apabila biaya membangun sendiri lebih rendah daripada harga pasar, maka 

adanya keuntungan atau laba tidak boleh diakui tetapi bila hanya membangun 

sendiri lebih tinggi daripada harga pasar yang berlaku, maka kerugian yang terjadi 

harus dicatat dan aset tersebut dilaporkan dengan nilai pasar yang berlaku.  

 

5.  Perolehan melalui hibahan, hadiah atau sumbangan 

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

pihak lain maka transaksi ini disebut non reciprocal transfer atau transfer yang 

tidak memerlukan umpan balik. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 

(2009:16.6) paragraf 28, mengemukakan bahwa:  

“Aset tetap yang diperoleh dari hibah pemerintah tidak boleh diakui 

sampai diperoleh keyakinan bahwa: 

a. Entitas akan memenuhi kondisi atau prasyarat hibah tersebut; dan 

b. Hibah akan diperoleh.” 

 

6.  Perolehan Melalui sewa guna usaha (Leasing) 

Lease adalah perjanjian kontraktual yang memberi hak bagi lease untuk 

menggunakan aset yang dimiliki lessor selama suatu periode waktu tertentu 
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dengan biaya periodik tertentu. Lessor adalah perusahaan yang memiliki aset 

tetap atau yang memberikan sewa guna usaha. Sedangkan, Lesse adalah 

perusahaan yang menyewa guna usaha aset tetap. 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009:30.1) 

paragraf 4, menjelaskan bahwa: 

“Sewa (lease) adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak 

kepada lesee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang 

disepakati. Sebagai imbalannya, lesee untuk 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 menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009:30.1), yaitu: 

“Sewa pembiayaan (finance lease) adalah sewa yang mengalihkan secara 

substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan 

suatu aset. Hak milik pada akhirnya data dialihkan, dapat juga tidak 

dialihkan.” 

“Sewa operasi (operating lease) adalah sewa selain sewa pembiayaan.” 

  

2.1.3. Biaya selama masa perolehan aset tetap  

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009:16.2) 

paragraf 7, menyatakan bahwa: 

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

a. Besar kemungkinan manfaat ekonomis dimasa depan berkenaan 

dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan  

b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.” 

  

Menurut Rollin C. Niswonger, Carl S. Warren, James M. Reeve, Philip 

E. Fees (1999:409): 

“Biaya akuisisi aktiva tetap, yang di tambahkan ke aktiva tetap itu sendiri  

yang meningkatkan nilai total aktiva tetap, atau memperpanjang umur 
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manfaatnya di namakan dengan pengeluaran modal (capital expenditure ). 

Sedangkan biaya-biaya yang hanya menyumbangkan keuntungan dalam 

periode berjalan atau biaya yang muncul sebagai bagian dari proses reparasi 

dan pemeliharaan normal di namakan dengan pengeluaran pendapatan 

(revenue expenditure).” 

 

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

a. Reparasi dan pemeliharaan  

Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap agar berada dalam kondisi operasi 

yang baik disebut sebagai pemeliharaan.Pengeluaran pemeliharaan bersifat 

biasa dan berulang dan tidak memperbaiki asset atau menambah umur aset. 

Oleh karena itu pengeluaran ini dicatat sebagai beban pada saat terjadi. 

Pengeluaran untuk mengembalikan asset ke kondisi operasi yang baik pada 

saat turun mesin atau tidak memulihkan serta mengganti suku cadang yang 

rusak disebut revarasi. 

Reparasi besar biasanya terjadi selang beberapa tahun, sehingga dapat di 

katakana bahwa manfaat reparasi seperti ini akan dirasakan dalam beberapa 

periode. Oleh karena itu biaya reparasi besar dikapitalisasi dan pembebananya 

sebagai biaya di lakukan dalam periode-periode yang menerima manfaat.  

Ada dua cara untuk mencatat reparasi sebesar itu yaitu: 

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

menaikan nilai kegunaan asset dan tidak menambah umurnya. 

b) Mengurangi akumulasi depresiasi, apabila biaya ini dikeluarkan untuk 

memperpanjang umur aset tetap dan mungkin juga nilai residunya. 

b. Penggantian  

Penggantian adalah biaya yang di keluarkan untuk mengganti asset dengan 

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

Penggantian seperti ini biasanya terjadi karena aset teta lama sudah tidak 

berfungsi lagi (rusak). Penggantian bagian-bagian aset yang biasanya kecil 

diperlakukan dengan cara yang sama dengan reparasi kecil, yaitu diperlakukan 

sebagai beban. Apabila biayanya cukup besar, maka harga perolehan bagian 
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itu dihapuskan dari rekening asset dan diganti dengan harga erolehan yang 

baru.Begitu juga dengan akumulasi depresiasi untuk bagian yang diganti 

dihapuskan. 

c. Perbaikan  

Yang di maksud dengan perbaikan adalah penggantian suatu asset dengan aset 

baru untuk memperoleh kegunaanya yang lebih besar.Perbaikan yang 

biayanya kecil dapat diperlakukan sebagai reparasi biasa tetapi perbaikan yang 

memakan biaya yang besar di catat sebagai asset baru. Aset lama yang dig anti 

dan di akumulasikan depresiasinya dihapuskan dari rekening-rekening. 

d. Penambahan  

Yang di maksud dengan penambahan adalah memperbesar atau memperluas 

fasilitas suatu aset seperti penabahan ruang dalam bangunan, ruang parkir dan 

lain-lain, maka engeluaran ini di anggap sebagai capital expenditure dan harus 

di susutkan selama penggunaannya. 

e. Penyusutan kembali aset tetap (Rearrangement) 

Biaya-biaya yang di keluarkan dalam penyusutan kembali asset tetap atau 

perubahan route produksi, atau untuk mengurangi biaya produksi, jika 

jumlahnya cukup berarti dan manfaatnya akan akan di rasakan lebih dari satu 

periode akuntansi. Biaya-biaya semacam ini di kapitaisasi sebagai biaya di 

bayar di muka atau beban yang di tangguhkan dan akan di amortisasikan ke 

periode-periode yang memperoleh manfaat dari penyusutan kembali tersebut. 

 

2.2. Penyusutan Aset Tetap 

2.2.1.  Pengertian Penyusutan  

  Aset tetap yang di gunakan oleh perusahaan dalam kegiatan sehari-hari 

adalah untuk memproduksi produk atau sebagai penunjang perusahaan dalam 

kelancaran kegiatan perusahaan itu akan mengalami keausan bahkan dalam jangka 

waktu terterntu. Aset tetap tersebut sudah tidak dapat di gunakan lagi dan harus di 

keluarkan dari pembukuan. Cara yang dapat di gunakan dalam pencatatan tersebut 

adalah dengan mengalokasikan harga perolehan aset tersebut yang biasa di sebut 

dengan penyusutan. 



15 
 

  Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (2009:16.2) bahwa yang di maksud dengan penyusutan 

adalah: 

  “Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan 

dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.”  

MenurutKieso, Weygandt, and Warfield, dalam bukunya intermediate 

accounting(2010 :540) bahwa: 

“Depreciation is the accounting procces 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.” 

  Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sebelum 

memutuskan untuk menentukan metode depresiasi yang di pakai oleh suatu 

entitas, hendaknya mengerti hal-hal yang berhubungan dengan penyusutan. 

 Faktor-faktor yang dapat menyebabkan depresiasi di kelomokan menjadi dua 

faktor yaitu: 

a. Faktor Fisik 

Penyusutan di lakukan karena keadaan fisik aset tetap yang semakin menurun 

dari waktu ke waktu.Hal tersebut tidak dapat di hindarkan meskipun 

perawatannya di lakukan dengan baik. Faktor fisik menyebabkan aset tetap 

menjadi aus karena pemakaiannya, bertambahnya umur serta adanya 

kerusakan-kerusakan yang timbul. 

b. Faktor Fungsional  

Faktor Fungsional menyebabkan fungsi aset tetap tidak sesuai dengan 

kebutuhan, misalnya ketidak mampuan aset dalam memenuhi produksi di 

banding dengan aset sejenis lainnya dalam keadaan yang sama. 

 

 

 

 

 



16 
 

2.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Beban 

Penyusutan  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dalam menentukan beban 

penyusutan adalah: 

1. Harga Perolehan Aset Tetap (Cost) 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009:16.2)  

paragraf 6, menyatakan bahwa: 

“Biaya perolehan (cost) adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh 

suatu yang didistribusikan ke aset pada pertama kali diakui sesuai dengan 

pernyataan tertentu dalam PSAK lain.” 

 

Menurut Skousen et al (2009:785), adalah: 

“Harga perolehan sebuah aset meliputi semua pengeluaran yang 

berhubungan dengan perolehan dan persiapan untuk penggunaan aset 

tersebut.” 

 

2. Nilai Residu atau Nilai Sisa (Residual Value) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

(2009:16.2)  paragraf 6, menyatakan bahwa: 

“Nilai sisa adalah jumlah neto yang diperkirakan akan diperoleh entitas 

saat ini dari pelepasan aset, setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan, jika 

aset tersebut telah mencapai umur dan kondisi yang diharapkan pada akhir 

umur manfaatnya.” 

 

3. Umur Manfaat (Useful Life) 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2009:16.2)  

paragraf 6, bahwa: 

“Umur manfaat (Useful Life) adalah: 

a. Suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan oleh entitas; 

atau 
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b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharpkan akan diperoleh dari 

aset tersebut oleh entitas.” 

 

 

2.2.3.  Metode Penyusutan Aset Tetap  

 Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),(2009:16.11), 

paragraf 65, dijelaskan bahwa: 

“Berbagai metode penyusutan dapat di gunakan untuk mengalokasikan 

jumlah yang di susutkan secara sistematis dari suatu asset selama umur 

manfaatnya.”  

 Sedangkan menurut Kieso, Weygandt, and Warfield (2010:542), 

menjelaskan bahwa metode penyusutan dikelompokan menjadi: 

1. Activity method (unit of use or production) 

2. Straight line method 

3. Decreasing Charge Method 

a. Sum of the Years Digit Method 

b. Double Declining Balance Method 

4. Special Depreciation Method  

a. Group and Composite Method  

b. Hybrid or Combination Method  

Dari berbagai macam metode di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut:  

a. Metode garis lurus (straight line method)   

Metode ini mengalokasikan suatu jumlah penyusutan yang sama dalam setiap 

tahun pemanfaatan asset. Untuk mendapatkan beban periodik, digunakan estimasi 

manfaat aset dalam satuan bulan atau tahun. 

Beban penyusutan di hitung dalam rumus:  

Beban penyusutan = harga perolehan – nilai residu 

   Umur ekonomis  
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Jurnal untuk mencatat penyusutan tiap tahun adalah: 

Dr. Beban penyusutan    xx 

Cr. Akumulasi Penyusutan    xx 

 

Misalnya: dibeli sebuah kendaraan dengan harga Rp. 12.500,- (sudah termasuk 

bea balik nama dan lain-lain). Nilai sisa di perkirakan sebesar Rp.1.550,- umur 

peralatan tersebut di pekirakan 5 tahun. 

Penyusutan tiap tahun di hitung sebagai berikut: 

 Penyusutan pertahun= Rp 12.500- Rp. 1550 

        5     

= Rp. 2.190,-   

Beban penyusutan pertahun di catat sebagai berikut: 

 Dr. Beban Penyusutan kendaraan   Rp. 2.190,-  

 Cr. Akumulasi penyusutan kendaraan    Rp. 2.190,- 

 

Harga perolehan beban penyusutan pertahun, akumulasi penyusutan dan nilai 

buku kendaraan tersebut selama 5 tahun tampak pada table di bawah ini: 

 

Tabel 2.1 

Beban penyusutan pertahun kendaraan 

Metode penyusutan garis lurus 

Tahun Harga 

Perolehan 

Beban 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

1 Rp. 12.500,- Rp. 2.190,- Rp. 2.190,- Rp. 10.340,- 

2 Rp. 12.500,- Rp. 2.190,- Rp. 4.380,- Rp. 8.120,- 

3 Rp. 12.500,- Rp. 2.190,- Rp. 6.570,- Rp. 5.930,- 

4 Rp. 12.500,- Rp. 2.190,- Rp.8.760,- Rp. 3.740,- 

5 Rp. 12.500,- Rp. 2.190,- Rp. 10.950,- Rp. 1.550,- 

Sumber: Soemarsono S.R (2005:6) 
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b. Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit method) 

Metode ini besarnya beban penyusutan tiap-tiap berdasarkan pada jumlah 

angka tahun dari umur ekonomis aktiva tetap yang bersangkutan sebagai koefisien 

pembagi, dan berdasarkan pada sisa umur ekonomis dari assettetap tersebut.Dasar 

metode enyusutan pada metode jumlah angka tahun adalah harga perolehan 

dikurangi nilai sisa, bukan nilai buku. Tarif penyusutan dalam metode ini 

merupakan suatu bilangan pecahan adalah angka-angka tahun yang ada selama 

masa manfaat aset tetap, misalnya suatu aset tetap mempunyai umur ekonomis 5 

tahun maka pembilang untuk masing-masing tahun adalah 5,4,3,2,1 dan untuk 

penyebutnya adalah 1+2+3+4+5=15, sehingga tariff penyusutan tiap tahun 

berturut-turut adalah 5/15,4/15,3/15,2/15,1/15.  

Beban penyusutan= Tarif Penyusutan x (Harga Perolehan-Nilai Sisa) 

       = 5/15 x (Rp. 12.500,- – Rp. 1.550,-) 

       = Rp. 3.650,- 

 

Beban penyusutan untuk tahun ke dua adalah sebagai berikut: 

    =4/15 x (Rp. 12.500,- – Rp. 1.550,-) 

    =Rp. 2.920,-  

 

Tabel 2.2 

Beban Penyusutan Pertahun Kendaraan 

Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun 

 

Tahun Harga 

Perolehan 

Beban 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

1 Rp. 12.500,- Rp. 3.650,- Rp. 3.650,- Rp. 8.850,- 

2 Rp. 12.500,- Rp. 2.920,- Rp. 6.570,- Rp. 5.930,-  

3 Rp. 12.500,- Rp. 2.190,- Rp. 8.760,- Rp. 3.740,- 

4 Rp. 12.500,-  Rp. 1.460,- Rp. 10.220,- Rp. 2.280,- 

5 Rp. 12.500,- Rp.730,-  Rp. 10.950,-  Rp. 1.550,- 

Sumber: Soemarsono S.R (2005:6) 
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c. Metode saldo menurun (declining balance method) 

Metode ini menghasilkan beban menurun dengan membebankan tingkat 

presentase yang konstan terhadap nilai buku asset yang menurun. Dalam metode 

ini beban penyusutan dihitung dengan cara mengalikan tarif yang tetap dengan 

nilai buku aset. Beban penyusutan di hitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

Beban penyusutan = Tarif Penyusutan x Dasar penyusutan  

Dasar Penyusutan = Nilai Buku Awal Periode  

Tarif penyusutan yang digunakan adalah dua kali tarif metode garis lurus.  

Misalnya: suatu aset tetap yang di taksir berumur 5 tahun, maka penyusutannya 

adalah 40% yaitu dua kali tariff metode garis lurus sebesar 20%. Dengan 

menggunakan contoh diatas, beban penyusutan pada tahun pertama dihitung 

sebagai berikut:  

Beban penyusutan tahun pertama =40% x Rp. 1250,-  

        = Rp. 5000,- 

Jurnal Penyusutan tahun pertama adalah: 

Dr. Beban penyusutan kendaraan   5000 

Cr. Akumulasi penyusutan kendaraan   5000 

Beban penyusutan tahun kedua= 40% x (Rp.12.500- Rp.5.000) 

      =Rp. 3.000,- 

 

Jurnal Penyusutan tahun kedua adalah: 

Dr. Beban penyusutan kendaraan   3.000 

Cr. Akumulasi penyusutan kendaraan   3.000 
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 Jika disusun dalam bentuk tabel, maka perhitungan penyusutannya adalah 

sebagai berikut: 

 

 

Tabel 2.3 

Beban Penyusutan Pertahun Kendaraan 

Metode Penyusutan Saldo Menurun 

Tahun Harga 

Perolehan 

Beban 

Penyusutan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

1 Rp. 12.500,- Rp. 5.000,- Rp. 5.000,- Rp. 7.500,- 

2 Rp. 12.500,- Rp. 3.000,- Rp. 8.000,- Rp. 4.500,- 

3 Rp. 12.500,- Rp. 1.800,- Rp. 9.800,- Rp. 2.700,- 

4 Rp. 12.500,- Rp. 1.080,- Rp. 10.880,- Rp. 1.620,- 

5 Rp. 12.500,- Rp.70,- Rp. 10.950,- Rp. 1.550,- 

Sumber: Soemarsono S.R (2005:6) 

 

d. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method)  

Dalam metode ini beban penyusutan pada setia tahunnya menurun dan yang 

digunakan adalah presentase penyusutan dengan garis lurus.Presentase ini 

dikalikan pada nilai buku asset tetap karena nilai buku selalu menurun maka 

beban penyusutannya juga selalu menurun. Sebagai contoh penyusutan saldo 

menurun tahunan atas suatu asset yang memiliki umur manfaat 4 tahun dan harga 

perolehan sebesar Rp.130.00 maka beban penyusutannya setiap tahun adalah Rp. 

30.000 

Jika di hitung dari jumlah yang disusutkan Rp. 120.000 adalah sebesar 25%. Tarif 

25% ini dikalikan 2 menjadi 50%. 

 


