
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1.  Aktiva Tetap 

2.1.1. Pengertian Aktiva Tetap 

Beberapa pendapat ahli dan sumber lain memberikan pengertian mengenai 

aktiva tetap, antara lain :  

Dalam  Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2007:16.2) mengatakan : 

Asset tetap adalah : 

a. dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang  atau 

jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan 

administratif dan  

b. diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.  

Pengertian Aktiva Tetap menurut Sofyan Syafri Harahap (1999:20)  

“ Aktiva tetap adalah aktiva yang menjadi hak milik perusahaan dan  

dipergunakan secara terus menerus dalam kegiatan menghasilkan barang 

dan jasa perusahaan “.   

Sunarto dan Teguh Ernawati (2003:77) menyebutkan : 

“ Aktiva tetap adalah aktiva yang mempunyai manfaat dalam jangka 

panjang (lebih dari satu tahun) dipergunakan secara aktif untuk kegiatan 

usaha dan tidak dimasukkan untuk dijual kembali dalam rangka untuk 

memperoleh laba “.  

 Fees at all (2006:504) menjelaskan tentang pengertian aktiva tetap sebagai 

berikut:  

“Fixed assets are long term or relatively permanent assets. They are tangible 

assets because they exist physically. They are owned and used by the business 

and are not offered for sale as part of normal  operations “. 

 Berdasarkan pengertian aktiva tetap yang telah dikemukakan oleh  

beberapa ahli dan sumber lain tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

aktiva tetap memiliki karakteristik, yaitu : 

 



• Bisa dilihat, diraba dan dirasa (tangible) 

• Masa manfaat lebih dari satu tahun 

• Digunakan untuk operasional perusahaan 

• Nilainya relatif besar 

• Sah dimiliki oleh perusahaan 

• Dicatat berdasarkan harga perolehannya 

 

2.1.2. Jenis Aktiva Tetap 

 Sofyan Syafri Harahap (1999:23) membagi aktiva tetap berdasarkan jenis 

dapat dibagi sebagai berikut :  

1. Tanah 

Tanah adalah bidang lahan terhampar baik yang merupakan tempat bangunan 

maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi apabila lahan yang didirikan 

bangunan diatasnya  harus dipisahkan pencatatannya dari lahan itu sendiri. 

Khusus bangunan yang dianggap sebagai bagian dari lahan tersebut atau yang 

dapat meningkatkan nilai gunanya, seperti jalan maka dapat digabungkan 

dalam nilai lahan. Tanah yang dikuasai untuk digunakan di masa depan harus 

dilaporkan sebagai investasi jangka panjang. 

2. Bangunan 

Bangunan adalah gedung yang berdiri di atas bumi ini baik di atas lahan atau 

air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung itu. 

3. Mesin 

Mesin termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang 

bersangkutan. 

4. Kendaraan 

Kendaraan adalah semua jenis kendaraan seperti Alat Pengangkutan, truk, 

forklift, mobil, motor, dan lain-lain. 

5. Perabot 

Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik 

yang merupakan isi dari suatu bangunan. 

 



6. Inventaris 

Adalah peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan 

dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris 

laboratorium, inventaris gudang dan lain-lain. 

  

2.2.  Metode Penilaian Aktiva Tetap 

2.2.1. Penilaian Pada Saat Perolehan Aktiva Tetap 

  Dalam hubungannya dengan penilaian aktiva tetap, dalam Standar 

Akuntansi Keuangan No. 16 (2007:16.2),  menyatakan bahwa : “ Biaya perolehan 

adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain 

yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 

atau  jika dapat diterapkan, jumlah yang didistribusikan ke aset pada saat pertama 

kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK  lain “. 

 Sedangkan harga perolehan aktiva tetap menurut Fees at all (2006:398) 

menyatakan bahwa : “ The cost of acquiring a fixed assets includes all amount 

spent to get it in place and ready for use “.  

 Pencatatan nilai aktiva dicatat sebesar dana yang dikeluarkan untuk 

memperoleh aktiva itu sendiri ditambah biaya-biaya lain seperti biaya komisi, 

biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya arsitek, biaya 

konsultan, dan lain-lain sehingga aktiva itu dapat digunakan untuk kegiatan 

perusahaan. 

 Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, di mana masing-

masing cara perolehannya akan mempengaruhi penentuan harga perolehan. 

Berikut adalah beberapa cara perolehan aktiva : 

1. Pembelian tunai 

2. Perolehan dengan angsuran 

3. Pembelian dengan Lump Sum 

4. Perolehan melalui penerbitan saham 

5. Perolehan dengan membangun sendiri 

6. Perolehan dengan pertukaran aktiva 

7. Akuntansi untuk kontribusi 



1. Pembelian Tunai 

 Menurut Soemarso (2005:20) semua biaya yang terjadi untuk memperoleh 

suatu aktiva tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan harus dimasukan 

sebagai bagian dari harga perolehan (cost) aktiva yang bersangkutan. Dengan 

demikian harga perolehan suatu aktiva tetap tidak terbatas pada harga belinya 

saja. Termasuk dalam harga perolehan adalah biaya pengiriman, asuransi dalam 

perjalanan, pemasangan,dan lain-lain.   

Contoh : Dibeli tanah seharga Rp. 20.000, biaya-biaya yang dikeluarkan adalah  

 biaya akte notaris Rp. 500, biaya balik nama Rp. 300, biaya komisi 

 makelar Rp. 200. Sehingga transaksi tersebut dicatat sebagai berikut : 

Jurnal :   dr. Bangunan    Rp. 21.000 

  cr.   Kas    Rp. 21.000 

 

 Jika ada potongan harga maka harus dikurangi dari nilai cost. Jika 

potongan ini tidak dimanfaatkan perusahaan maka harus dilaporkan sebagai 

Discount Lost atau Interest Expense. 

Contoh : Sebuah peralatan dibeli seharga Rp. 2.000.000, jika dibeli tunai harganya 

  Rp. 1.900.000. 

Jurnal : 1. Jika discount dimanfaatkan, maka jurnalnya : 

  dr. Peralatan   Rp. 1.900.000 

  cr.   Kas     Rp. 1.900.000  

 

 2. Jika discount ini tidak dimanfaatkan, maka jurnalnya : 

  dr. Peralatan    Rp. 1.900.000 

  dr. Discount Lost   Rp.    100.000 

  cr.   Kas    Rp. 2.000.000 

 

2. Perolehan Dengan Angsuran 

 Soemarso (2005:21) menjelaskan, ada kalanya suatu aktiva tetap dibeli 

secara angsuran. Dalam hal demikian, kontrak pembelian dapat menyebutkan 



bahwa pembayaran akan dilakukan dalam sekian kali angsuran dan terhadap saldo 

yang belum dibayar dikenakan bunga. 

Contoh : Sebidang tanah diperoleh dengan harga Rp. 50.000. Jumlah tersebut 

 akan dibayar dalam 25 kali angsuran bulanan dan terhadap saldo yang 

 belum dibayar, perusahaan dibebani bunga sebesar 12 %. Ayat jurnal 

 yang perlu dibuat adalah sebagai berikut : 

Jurnal : 1. Jurnal pada saat pembelian 

  dr. Tanah    Rp. 50.000.   

  cr.   Hutang Angsuran   Rp. 50.000.  

 2. Jurnal pada saat pembayaran angsuran 

  dr. Hutang Angsuran  Rp. 2.000 

  dr. Beban Bunga  Rp.    500 

  cr.   Kas    Rp. 2.500 

Beban bunga sebesar Rp. 500 diperoleh dari 1/12 × 12 % × Rp. 50.000 

 

3. Pembelian Lump Sum 

Menurut Kieso at all (2006:14) permasalahan khusus dalam penentuan 

harga aktiva tetap muncul ketika sekelompk aktiva tetap dibeli pada harga lump 

sum tunggal. Apabila situasi semacam ini terjadi, dan bukan merupakan hal yang 

tidak biasa, maka praktek nya adalah mengalokasikan total biaya di antara 

berbagai aktiva berdasarkan nilai pasar wajar relatifnya. Asumsinya adalah bahwa 

biaya-biaya ini akan bervariasi dalam proporsi langsung terhadap nilai penjualan. 

Contoh :  PT. A memutuskan untuk membeli beberapa aktiva berupa tanah, 

 bangunan, dan persediaan dengan total pembelian Rp. 80.000.000, 

 berdasarkan informasi pasar yang diketahui masing-masing aktiva ini 

 berharga : 

    Tanah    Rp. 25.000.000 

    Bangunan   Rp. 50.000.000 

    Persediaan   Rp. 25.000.000 

 Harga beli tersebut dialokasikan atas dasar nilai pasar wajar dengan cara 

 sebagai berikut : 



  Tanah   × 80.000.000 = 20.000.000 

  Bangunan  × 80.000.000 = 40.000.000 

  Persediaan  × 80.000.000 = 20.000.000 

   

 Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : 

  dr. Tanah  20.000.000 

  dr. Bangunan  40.000.000  

  dr. Persediaan  20.000.000 

  cr.   Kas    80.000.000 

 

4. Perolehan Melalui Penerbitan Saham 

 Kieso at all (2006:15) menjelaskan, apabila properti diperoleh melalui 

penerbitan sekuritas seperti saham biasa, maka biaya properti itu tidak dapat 

diukur secara tepat dengan nilai pari atau nilai ditetapkan saham tersebut. Jika 

saham itu sedang diperdagangkan secara aktif, maka nilai pasar saham yang 

diterbitkan merupakan indikasi yang wajar atas biaya properti yang diperoleh 

karena saham merupakan ukuran yang baik atas harga ekuivalen kas berjalan.  

Contoh : PT. A membeli tanah dengan menerbitkan 5000 lembar saham biasa 

 dengan nilai pari Rp. 10 per lembar. Pada saat pertukaran harga pasar 

 saham sebesar Rp. 12 per lembar. Pembelian tanah  ini dicatat dalam 

 jurnal sebagai berikut : 

  dr. Tanah     60.000 

  cr.   Saham Biasa     50.000  

  cr.   Tambahan Modal Disetor   10.000 

 

 

 

 



5. Perolehan Dengan Membangun Sendiri   

 Kieso at all (2006:5) menjelaskan, biasanya perusahaan membuat sendiri 

aktivanya. Penentuan biaya mesin dan aktiva tetap lainnya semacam itu dapat 

menimbulkan masalah. Tanpa melibatkan harga beli atau harga kontrak, 

perusahaan harus mengalokasikan biaya dan beban untuk mendapatkan biaya 

aktiva yang dibuat sendiri. 

Dalam pembangunan aktiva, semua biaya dapat dibebankan langsung 

seperti bahan, upah langsung, overhead langsung dalam penentuan harga pokok 

aktiva yang dibuat. 

 

6. Perolehan Dengan Pertukaran Aktiva 

Menurut Kieso at all (2006:16) Akuntansi yang biasa untuk pertukaran 

aktiva non moneter (nonmonetary assets) harus didasarkan atas nilai wajar aktiva 

yang diberikan atau nilai wajar aktiva yang diterima. Sehingga keuntungan dan 

kerugian dari pertukaran harus segera diakui. Pendekatan ini selalu digunakan 

apabila aktiva yang ditukar bersifat tidak sama (dissimilar nonmonetary assets), 

seperti pertukaran antara kendaraan dengan tanah. 

Ketika perusahaan menukarkan aktiva produktif yang sama (similar 

nonmonetary assets) seperti tanah dengan tanah, peralatan dengan peralatan, maka 

proses pencarian labanya belum dianggap selesai dan karena itu, keuntungan tidak 

dapat diakui. Akan tetapi, jika transaksi pertukaran itu melibatkan aktiva sejenis 

yang menghasilkan kerugian, maka kerugian tersebut harus diakui dengan segera.  

 

1. Aktiva yang  tidak sama (dissimiliar nonmonetary assets) 

Biaya aktiva nonmoneter yang diperoleh dari pertukaran aktiva 

nonmoneter yang tidak sama (dissimiliar nonmonetary assets) biasanya dicatat 

pada nilai wajar aktiva yang diberikan, dan keuntungan atau kerugaian diakui. 

Nilai wajar aktiva yang diterima harus digunakan hanya jika terdapat bukti yang 

lebih jelas dari nilai wajar aktiva yang diberikan. 

Contoh : PT. X menukarkan sejumlah truk bekas ditambah kas  dengan tanah 

 kosong yang dapat digunakan sebagai lokasi pabrik di masa depan. 



 Truk-truk tersebut memiliki nilai buku gabungan sebesar                   

 Rp.  42.000.000  (biaya sebesar Rp. 64.000.000 dikurangi akumulasi 

 penyusutan sebesar Rp. 22.000.000). Truk-truk tersebut memiliki nilai 

 pasar wajar Rp. 49.000.000.  PT. X juga harus membayar kas             

 Rp.  17.000.000 tunai untuk tanah tersebut. 

 Cara perhitungan biaya tanah dilakukan sebagai berikut : 

 Nilai truk yang ditukar   Rp. 49.000.000 

 Kas yang dibayarkan  Rp. 17.000.000 

 Biaya tanah    Rp. 66.000.000 

 

 Ayat jurnal untuk mencatat transaksi pertukaran ini adalah : 

  dr. Tanah     66.000.000 

  dr. Akumulasi Penyusutan – Truk  22.000.000 

  cr.   Truk     64.000.000 

  cr.   Keuntungan Dari Pelepasan Truk   7.000.000 

  cr.   Kas      17.000.000 

 

2. Aktiva yang sama 

a.  Situasi Kerugian 

 Aktiva nonmoneter yang sama (simmiliar nonmonetary assets) adalah 

aktiva yang memiliki jenis umum serupa, atau yang melakukan fungsi serupa, atau 

yang digunakan pada lini bisnis yang sama. Apabila aktiva nonmoneter yang sama 

dipertukarkan dan menghasilkan kerugian, maka kerugian itu harus diakui dengan 

segera. 

Contoh :  PT. Y menukarkan mesin bekasnya dengan model yang lebih baru. 

 Mesin yang diberikan memiliki nilai buku sebesar Rp. 8.000.000 (biaya 

 awal Rp. 12.000.000 dikurangi akumulasi penyusutan Rp. 4.000.000). 

 Dan nilai wajar Rp. 6.000.000. Mesin model baru memiliki harga 

 katalog Rp. 16.000.000. Dalam negosiasi tombokan sebesar                

 Rp. 9.000.000 disetujui untuk mesin bekas. Pembayaran tunai yang 



 harus dilakukan untuk aktiva baru dan biaya mesin baru dihitung 

 sebagai berikut : 

 

 

 Harga katalog mesin baru           Rp. 16.000.000 

 Dikurangi : Tombokan untuk mesin bekas          9.000.000 

 Pembayaran tunai             7.000.000 

 Nilai wajar mesin bekas         6.000.000 

 Biaya mesin baru         13.000.000 

 

Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut : 

 dr. Mesin baru    13.000.000 

 dr. Akumulasi Penyusutan – Mesin   4.000.000 

 dr. Kerugian atas Pelepasan Mesin   2.000.000 

 cr.    Mesin    12.000.000 

 cr.    Kas      7.000.000 

 

b. Situasi Keuntungan, Tidak Ada Kas yang Diterima 

 Aktiva nonmoneter yang sama (simmiliar nonmonetary assets) adalah 

aktiva yang memiliki jenis umum serupa, atau yang melakukan fungsi serupa, atau 

yang digunakan pada lini bisnis yang sama. Apabila pertukaran tersebut belum 

menyelesaikan proses pencarian laba, maka setiap keuntungan harus 

ditangguhkan. 

Contoh :  PT. XYZ menukarkan kendaraan A dengan kendaraan B. harga 

 perolehan  mesin A sebesar Rp. 15.000.000 dan akumulasi penyusutan 

 sebesar Rp. 1.500.000. Harga pasar kendaraan A sebesar Rp. 

 16.000.000  digunakan sebagai dasar pertukaran. Harga kendaraan 

 B Rp. 17.000.000 dan PT. XYZ membayar uang Rp. 1.000.000 

 

 

 



  Harga perolehan kendaraan B adalah sebagai berikut : 

   Harga kendaraan B          Rp. 17.000.000 

   Nilai buku kendaraan A 13.500.000 

   Harga pasar kendaraan A 16.000.000 

   Laba Pertukaran       2.500.000 

   Harga perolehan kendaraan B   14.500.000 

 

 Ayat jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut : 

 dr. Kendaraan B     14.500.000 

 dr. Akumulasi Penyusutan – kendaraan A      1.500.000 

 cr.  Kendaraan A     15.000.000 

 cr.   Kas        1.000.000 

 

c. Situasi Keuntungan, Sejumlah Kas Diterima 

 Dalam pertukaran aktiva ada sebuah kemungkinan dimana perusahaan 

menerima uang kas. Ketika kas diterima, sebagian dari aktiva nonmoneter 

dianggap telah dijual dan sebagian lagi dianggap dipertukarkan. Oleh karena itu, 

hanya sebagian dari keuntungan yang ditangguhkan. Rumus umum untuk 

pengakuan keuntungan ketika sejumlah kas diterima adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Contoh : PT. Y menukarkan truk A dengan truk B. Informasi yang 

 diperoleh berkaitan dengan pertukaran tersebut adalah sebagai berikut : 

   Harga perolehan truk A   Rp. 200.000.000 

   Akumulasi depresiasi truk A          64.000.000 

   Harga pasar truk A          170.000.000 

   Harga pasar truk B          160.000.000 

   Kas yang diterima            10.000.000 

 



Perhitungan laba yang diakui dan harga perolehan truk B sebagai berikut : 

 

Laba pertukaran : 

Harga perolehan truk A    Rp. 200.000.000 

Akumulasi penyusutan             64.000.000 

Nilai buku truk A            136.000.000 

Harga pasar truk A              170.000.000 

Laba pertukaran              34.000.000 

Pengakuan laba =   × 34.000.000 = 2.000.000 

 

 Harga perolehan truk B dihitung sebagai berikut : 

 Harga pasar truk B   Rp. 160.000.000 

 Laba yang ditangguhkan Rp.   32.000.000   (34.000.000 – 2.000.000) 

     Rp. 128.000.000 

 

 Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut : 

  dr. Kas       10.000.000 

  dr. Truk B    128.000.000 

  dr. Akumulasi penyusutan    64.000.000 

  cr.   Truk A     200.000.000 

  cr.   Keuntungan dari pelepasan truk      2.000.000 

 

7. Akuntansi Untuk Kontribusi 

Kieso at all (2006:21) menyebutkan, perusahaan kadang-kadang dapat 

menjadi penerima atau pemberi kontribusi (donasi atau hadiah). Kontribusi 

semacam ini disebut sebagai  transfer tanpa timbal balik (nonreciprocal transfers) 

karena mereka mentransfer aktiva pada satu arah. Kontribusi ini selain dapat 

berupa berbagai jenis aktiva (seperti kas, sekuritas, tanah, bangunan, atau 

penggunaan fasilitas), tetapi juga dapat berupa penghapusan piutang. 



 Apabila aktiva diperoleh melalui donasi, maka konsep biaya yang ketat 

menyatakan bahwa penilaian atas aktiva ini harus nol. Sehingga nilai wajar aktiva 

harus digunakan untuk menentukan nilainya dalam pembukuan. Kendatipun 

pengeluaran tertentu mungkin perlu dilakukan atas pemberian itu, pengeluaran ini 

biasanya jauh lebih kecil daripada nilai aktiva tak bergerak tersebut. 

Contoh :  PT. Widyatama menerima donasi tanah dengan taksiran nilai wajar 

 sebesar Rp. 150.000.000 

 

Ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut : 

 dr. Tanah     150.000.000 

 cr.   Pendapatan Kontribusi   150.000.000 

 

2.2.2. Penilaian Selama Masa Penggunaan 

 Kieso at all (2006:23) menjelaskan, setelah aktiva dipasang dan siap 

digunakan, dapat terjadi biaya tambahan yang berkisar dari reparasi biasa hingga 

penambahan yang signifikan. Secara umum, biaya yang dikeluarkan untuk 

memperoleh manfaat yang hanya ditujukan untuk mempertahankan tingkat 

pelayanan tertentu harus dianggap sebagai pengeluaran biaya.  

 Sebaliknya jika pengeluaran itu menambah harga pokok aktiva yang 

bersangkutan dalam arti pengeluaran itu dikapitalisir maka pengeluaran itu 

dianggap sebagai pengeluaran modal dan dialokasikan melalui pembebanan biaya 

penyusutan selama masa penggunaanya. 

 

1. Pemeliharaan 

Biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aktiva agar tetap dalam kondisi 

baik disebut Maintenance. Biaya ini sifatnya biasa dan berulang-ulang dan tidak 

memperbaiki aktiva dan menambah umur aktiva. 

2. Reparasi 

 Pengeluaran untuk memperbaiki aktiva dari kerusakan atau mengganti 

alat-alat yang rusak sehingga menjadi baik dan dapat dipergunakan kembali yang 

biasa disebut Repairs, dan diperlakukan sebagai beban operasi biasa. 



3. Perbaikan  

 Perbaikan sering kali disebut improvements atau betterments. Perbaikan 

adalah penggantian aktiva yang sekarang digunakan dengan aktiva lain yang lebih 

baik. Jika pengeluaran untuk ini sifatnya biasa dan jumlahnya kecil dianggap 

sebagai biaya reparasi. Jika pengeluaran itu sifatnya tidak biasa dan jumlahnya 

besar sehingga aktiva itu dianggap baru maka pengeluaran itu dapat didebet ke 

perkiraan Akumulasi penyusutan. 

4. Penambahan  

 Yang dimaksud dengan penambahan adalah memperbesar atau 

memperluas fasilitas suatu aktiva. Menurut definisinya setiap penambahan pada 

aktiva tetap akan dikapitalisasi karena aktiva baru telah diciptakandan disusutkan 

selama umur penggunaanya. 

5. Penyusunan Kembali dan Pemasangan Kembali 

 Biaya penyusunan kembali dan pemasangan kembali (rearrangement and 

reinstallation costs), yang merupakan pengeluaran ditujukan untuk memberikan 

manfaat di periode masa depan. Jika jumlahnya cukup berarti dan manfaat 

penyusunan kembali dan pemasangan kembali itu dirasakan lebih dari satu 

periode akuntansi maka harus dikapitalisasi. 

6. Penggantian 

 Yang dimaksud dengan penggantian adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

mengganti aktiva atau suatu bagian aktiva dengan unit yang baru yang memiliki 

tipe yang sama. Jika ditentukan bahwa pengeluaran ini meningkatkan potensi 

pelayanan masa depan dari aktiva dan oleh karena itu pengeluaran tersebut harus 

dikapitalisasi.  

 

2.3.  Metode Penyusutan 

 Di samping pengeluaran dalam masa penggunaan, penyusutan merupakan 

masalah yang penting selama masa penggunan aktiva tetap. Yang dimaksud 

penyusutan menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2007:16.2) adalah :                 

“ Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu 

aset selama umur manfaatnya “.  



 Apabila aktiva tetap yang digunakan dihapus, maka istilah penyusutan 

paling sering digunakan untuk menunjukan bahwa aktiva tetap berwujud telah 

menurun nilainya. Penyusutan digunakan untuk menunjukan alokasi harga 

perolehan aktiva tetap ke periode-periode akuntansi. Beban penyusutan biasanya 

dicatat pada akhir tahun.  Jurnal untuk mencatat terjadinya penyusutan adalah : 

  dr. Beban Penyusutan   XXX 

  cr.  Akumulasi Penyusutan  XXX 

 

2.3.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Penyusutan 

 Fees at all (2006:509) menyebutkan tiga faktor yang harus 

dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban penyusutan yang diakui setiap 

periode. Ketiga faktor tersebut adalah. 

1. Biaya Awal 

 Biaya awal adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai 

wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aktiva pada saat 

perolehan atau konstruksi sampai dengan aktiva tersebut dalam kondisi dan 

tempat yang siap untuk dipergunakan. 

2. Nilai Sisa 

  Nilai sisa (residual value) aktiva tetap pada akhir umur manfaatnya harus 

diestimasi pada saat aktiva tersebut mulai dipakai. Jika suatu aktiva tetap 

diperkirakan hanya memiliki sedikit nilai sisa atau bahkan tidak sama sekali, 

maka biaya awalnya harus dialokasikan seluruhnya sepanjang umur manfaat yang 

diperkirakan sebagai penyusutan. Namun jika aktiva tetap diperkirakan memiliki 

nilai sisa signifikan, maka selisih antara nilai awal dengan nilai sisa, yang 

dinamakan biaya yang dapat disusutkan (depreciable cost), adalah jumlah yang 

harus disebarkan sepanjang umur manfaat aktiva sebagai beban penyusutan. 

3. Umur Manfaat yang Diperkirakan 

 Umur manfaat yang diperkirakan (expected useful life) atas aktiva tetap 

juga harus diestimasi pada saat aktiva tersebut mulai digunakan. Estimasi umur 

manfaat yang diharapkan tersedia dari berbagai asosiasi perdagangan dan 

publikasi-publikasi lainnya.  



2.3.2. Metode Pencatatan Penyusutan 

2.3.2.1. Metode Garis Lurus 

 Kieso at all (2006:62) menjelaskan, metode garis lurus (straight-line 

method) mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi 

dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena 

kemudahannya. Prosedur garis lurus secara konseptual seringkali juga merupakan 

prosedur penyusutan yang paling sesuai. Dalam cara ini beban penyusutan tiap 

periode jumlahnya sama, maka penurunan kegunaannya akan konstan dari periode 

ke periode. 

Contoh : Sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan Rp. 6.000.000, taksiran 

 nilai sisa sebesar Rp. 400.000, dan umur pengunaannya ditaksir  selama 

 4 tahun. Maka beban penyusutan per-tahun dihitung sebagai berikut : 

 

     =  beban penyusutan 

  

                = 1.400.000 

 

 

Tabel 2.1 

Penyusutan metode garis lurus 

Tahun Penyusutan 
Akumulasi 

Penyusutan 
Nilai Buku 

     Rp    6.000.000 

1 Rp 1.400.000 Rp 1.400.000          4.600.000 

2       1.400.000       2.800.000          3.200.000 

3       1.400.000       4.200.000          1.800.000 

4       1.400.000       5.600.000             400.000 

 Sumber : Kieso at all (2006:62)  

 

 



2.3.2.2. Metode Jumlah Angka Tahun 

 Kieso at all (2006:63) menjelaskan, metode jumlah angka tahun (sum of 

the year’s digit method) menghasilkan beban penyusutan yang menurun 

berdasarkan pecahan yang menurun berdasarkan pecahan yang menurun dari 

biaya yang dapat disusutkan. Setiap pecahan menggunakan jumlah angka tahun 

sebagai penyebut dan jumlah tahun estimasi umur  yang tersisa pada awal tahun 

sebagai pembilang. 

Contoh : Sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp. 500.000 

 dengan nilai sisa sebesar Rp. 50.000 dengan umur ekonomisnya selama 

 5 tahun, maka beban penyusutan per tahun dihitung sebagai berikut : 

 

Tabel 2.2 

Penyusutan metode Jumlah Angka Tahun 

Tahun 
Dasar 

Penyusutan 

Pecahan 

Penyusutan 

Beban 

Penyusutan 
Nilai Buku  

        100.000 

1 450.000 5/15 150.000  350.000 

2 450.000 4/15 120.000  230.000 

3 450.000 3/15   90.000 140.000 

 4  450.000 2/15   60.000   80.000 

5 450.000 1/15   30.000   50.000 

     

     

 Sumber : Kieso at all (2006:63) 

 

2.3.2.3. Metode Saldo Menurun Ganda 

 Kieso at all (2006:64) menjelaskan, metode saldo menurun ganda (double 

declining balance method) hampir sama dengan metode saldo menurun. 

Perbedaannya hanya dalam menentukan persentase. Dalam menentukan 

persentase dalam metode ini dihitung dengan cara melipatgandakan persentase 

penyusutan menurut metode garis lurus. Sebagai contoh suatu aktiva tetap ditaksir 

berumur 5 tahun, maka tarif  penyusutannya adalah 40 %, yaitu dua kali tarif 

metode garis lurus sebesar 20 %. 



Contoh :  Sebuah kendaraan dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp. 5.000.000 

 dengan nilai sisa sebesar Rp. 500.000 taksiran umur ekonomis selama 5 

 tahun, maka beban penyusutan dihitung sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 

Penyusutan Metode Saldo Menurun Ganda 

Tahun 
Nilai Buku 

Awal Tahun 
Tarif  

Beban 

Penyusutaan 

Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

Akhir 

Tahun 

1 5,000,000 40%    2,000,000  

    

2,000,000  

   

3,000,000  

2 3,000,000 40%    1,200,000  

    

3,200,000  

   

1,800,000  

3 1,800,000 40%       720,000  

    

3,920,000  

   

1,080,000  

4 1,080,000 40%       432,000  

    

4,352,000  

      

648,000  

5 648,000 40%       148,000  

    

4,500,000  

      

500,000  

Sumber : Kieso at all (2006:64) 

 

2.3.2.4. Metode Aktivitas 

 Kieso at all (2006:61) menjelaskan, metode aktivitas juga disebut 

pendekatan beban variabel, mengasumsikan bahwa penyusutan adalah fungsi dari 

penggunaanatau produktivitas dan bukan dari berlalunya waktu. Umur aktiva ini 

dinyatakan dalam istilah keluaran (output) yang disediakan (unit-unit yang 

diproduksi), atau masukan (input) seperti jumlah jam kerja. Dalam kasus seperti 

ini, ukuran input seperti jam mesin adalah metode yang lebih tepat dalam 

mengukur jumlah beban penyusutan selama periode akuntansi tertentu. 

Contoh :  Sebuah mesin dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp. 5.000.000 

 dengan nilai sisa sebesar Rp. 500.000, estimasi jam kerja ditaksir 

 30.000 jam. Pada tahun pertama, mesin tersebut digunakan selama 

 4.000 jam, maka beban penyusutan untuk tahun pertama dihitung 

 sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

 

 

2.3.2.5. Metode Satuan Hasil 

 Al-Haryono (2001:169) menjelaskan, dalam metode satuan hasil, masa 

pemakaian aktiva tidak dinyatakan dengan jangka waktu, melainkan dengan 

jumlah satuan (unit) yang dapat dihasilkan oleh aktiva tersebut. 

Contoh : Sebuah truk dibeli dengan harga perolehan sebesar Rp. 13.000.000 

 dengan nilai sisa sebesar Rp. 1.000.000 dan taksiran umur ekonomis 5 

 tahun. Bila diketahui data mengenai jarak yang ditempuh selama truk 

 digunakan  adalah : 

  Tahun    Jarak yang ditempuh  

      1         15.000 km 

       2         30.000 km 

     3          20.000 km 

    4         25.000 km 

    5         10.000 km  

 

 Maka penyusutan per tahun dapat diketahui sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 2.4 

Penyusutan Metode Satuan Hasil 

 

 

 

 

 

Sumber  : Al Haryono (2001:171) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahun Keterangan Penyusutan 
Akumulasi 

Penyusutan 
Nilai Buku 

          13,000,000  

1 15000 × 120   1,800,000  

       

1,800,000    11,200,000  

2 30000 × 120   3,600,000  

       

5,400,000    7,600,000  

3 20000 × 120   2,400,000  

     

7,800,000    5,200,000  

4 25000 × 120   3,000,000  

     

10,800,000      2,200,000  

 

5 10000 × 120   1,200,000  

     

12,000,000      1,000,000  


