
BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

2.1. Kebijakan Akuntansi 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tercantum sebagai 

berikut: 

“Kebijakan akuntansi meliputi pilihan-pilihan, dasar-dasar, konvensi 

peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam melakukan 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan.” (2007 : 1,2) 

Sasaran pemilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan menggambarkan 

realita ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk laporan keuangan dari hasil 

operasi. Pengungkapan kebijakan akuntansi merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat 

atau salah digunakan akan terbiasa dari pengungkapan kebijakan yang dipilih. Akan 

tetapi, dalam artinya yang lebih luas, kebijakan akuntansi mengacu pada standar 

akuntansi, pendapat, interpretasi, aturan dan ketentuan yang digariskan oleh badan 

pemerintah atau badan-badan swasta yang berwenang untuk menetapkan kebijakan. 

 

2.2. Pengertian Aktiva Tetap 

Aktiva tetap sebagai sumber ekonomi merupakan potensi yang memberikan 

jasa atau manfaat dikemudian hari. Pemilikan aktiva tetap tidaklah dimaksudkan 

untuk menetapkan keuntungan dari penjualan aktiva tetap tersebut, melainkan untuk 

dimanfaatkan dalam kegiatan operasi perusahaan. 
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Niswonger-Fees-Warren dalam bukunya prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterjemahkan oleh Marianus Sinaga, mendefinisikan aktiva tetap sebagai berikut: 

“Aktiva tetap adalah aktiva yang berumur panjang yang sifatnya relatif 

tetap atau permanen yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli bukan untuk 

dijual kembali dan digunakan dalam operasi normal perusahaan.”(1995:430) 

Definisi diatas senada dengan pengertian aktiva tetap menurut Zaki Baridwan 

dalam bukunya Intermediate Accounting yaitu: 

“Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang sifatnya relatif permanen 

yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan yang normal.” 

(1991:219) 

Sedangkan definisi aktiva tetap di dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

adalah: 

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap 
pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi 
perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 
perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.” 
(2007:16,5) 

 

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aktiva tetap 

memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Merupakan aktiva berwujud 

2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun 

3. Digunakan untuk membantu operasional perusahaan, bukan untuk dijual 

4. Nilainya relatif besar/material 
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Apabila ke empat karakteristik tersebut tidak dipenuhi maka sebuah aktiva 

tidak bisa digolongkan ke dalam aktiva tetap. 

 

2.3. Klasifikasi Aktiva Tetap Berwujud 

Menurut Smit skousen yang telah diterjemahkan oleh penterjemah Erlangga, 

aktiva tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya menjadi: 

1. Tanah 

Yaitu tanah yang diatasnya dibangun pabrik, perkantoran dan lain-lain 

yang menunjang berjalannya operasi perusahaan. Tanah tidak 

didepresiasikan karena umur ekonomisnya tidak terbatas, kecuali jika tanah 

tersebut merupakan faktor produksi, seperti untuk perusahaan yang 

bergerak di bidang pertanian, pengelolaan tanah, maka tanah disini harus 

didepresiasikan. 

2. Bangunan 

Yaitu bangunan yang dipakai sebagai tempat perkantoran dan tempat 

produksi atau bangunan lain yang digunakan untuk menunjang operasi 

utama perusahaan. Bangunan yang masih dalam proses pembangunan tidak 

akan termasuk dalam klasifikasi aktiva tetap, tetapi digolongkan dalam 

aktiva lainya. 
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3. Mesin dan Peralatan  

Yang termasuk dalam kategori ini adalah mobil, truk, pesawat terbang, dan 

kendaraan yang digunakan dalam operasi perusahaan yang memiliki umur 

ekonomis lebih dari satu tahun, oleh karena itu harus disusutkan. 

 

2.4. Kebijakan Kapitalisasi Aktiva Tetap 

Pencatatan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan 

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

1. Pengeluaran pendapatan (Revenue Expenditure) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pengeluaran 

pendapatan ini dinyatakan sebagai berikut: 

“Pengeluaran untuk perbaikan atas perawatan aktiva tetap untuk 
menjaga manfaat perekonomian masa yang akan datang yang dapat 
diharapkan perusahaan, untuk mempertahankan standar kinerja 
semula atas suatu aktiva, biasanya diakui sebagai beban pada saat 
terjadi, contohnya biaya pemeliharaan dan revarasi (servicing) atau 
turun mesin (overhailing) pabrik dan peralatan biasanya merupakan 
beban, karena memelihara dari pada standar kinerja semula.” 
(2007:16,7) 

 

Pengeluaran pendapatan itu meliputi: 

a. Reparasi (servicing) 

Yaitu pengeluaran untuk memelihara aktiva tetap agar berada dalam 

kondisi operasi yang baik. Pengeluaran ini bersifat biasa, berulang-

ulang dan tidak memperbaiki aktiva atau menambah umur, oleh sebab 

itu pengeluaran ini termasuk ke dalam pengeluran pendapatan. 
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Jurnal: Dr. Biaya reparasi 

     Cr. Kas 

b. Pemeliharaan (maintenance) 

Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara aktiva tetap agar 

berada dalam kondisi yang baik. Pengeluaran pemeliharaan ini bersifat 

secara berulang-ulang dan tidak memperbaiki aktiva tetap atau 

menambah umur, oleh sebab itu pengeluaran ini termasuk ke dalam 

pengeluaran pendapatan. 

Jurnal: Dr. Biaya Pemeliharaan 

      Cr. Kas 

2. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Pengeluaran modal adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh 

suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. 

Pengeluaran-pengeluaran seperti ini dicatat dalam rekening aktiva tetap 

(dikapitalisir).  

Pengeluaran modal ini meliputi: 

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

tetapi tidak menambah umur penggunaannya. Pengeluaran ini adalah 

untuk memperbaiki aktiva tetap yang mengalami kerusakan sebagian 

atau seluruhnya, agar dapat menjalankan fungsinya kembali dengan 

mengadakan penggantian dari bagian-bagian tertentu dari aktiva 

tersebut yang nilainya cukup besar. Pengeluaran ini memberikan 
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manfaat pada periode operasi di luar periode sekarang, pengeluaran 

ini tidak menambah umur penggunaan aktiva tetap. Pengeluaran ini di 

debet ke perkiraan akumulasi penyusutan dan tariff penyusutan sisa 

umur penggunaan ditetapkan lagi. 

b. Reparasi besar yang menambah umur manfaat aktiva tetap 

Pengeluaran untuk revarasi ini adalah penggantian dari aktiva tetap 

yang disebabkan karena bagian yang diganti dalam keadaan rusak 

berat. Pengeluaran ini memberikan manfaat pada periode operasi di 

luar periode sekarang dan juga menambah umur penggunaan aktiva 

tetapyang bersangkutan. Pengeluaran ini tidak dibukukan sebagai 

biaya, tetapi dikapitalisasikan dengan mendebet perkiraan akumulasi 

penyusutan dan menetapkan kembali tarif penyusutan sesudah reparasi 

besar. 

c. Perbaikan (Betterment atau Improvement) 

Perbaikan adalah perubahan dalam aktiva yang dirancang untuk 

meningkatkan dan menyempurnakan jasa atau manfaatnya dengan 

maksud agar aktiva tersebut tidak hanya dapat menjalankan fungsinya 

sebagaimana mestinya saja, melainkan juga untuk menambah nilai atau 

memperpanjang umur penggunaan aktiva tetap itu. Pengeluaran 

semacam ini tidak dibukukan sebagai biaya, melainkan dibukukan 

sebagai biaya nilai ke dalam perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan 

(jika menambah nilai) atau dibukukan sebagai pengurangan jumlah 

cadangan penghapusan ke dalam perkiraan Allowance for Depretiation 
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dari aktiva tetap yang bersangkutan (jika memperpanjang umur 

penggunaan). 

d. Penambahan (Addition) 

Penambahan adalah melakukan perluasan dan pelebaran fasilitas yang 

ada atau pengeluaran untuk menambah fasilitas yang lama dengan 

bagian-bagian yang baru, seperti penambahan ruangan, peralatan parkir 

dan lain-lain. Biaya-biaya yang timbul bersifat menambah harga 

perolehan dan disusutkan selama umur ekonomisnya. Pengeluaran 

semacam ini dibukukan ke dalam aktiva tetap yang bersangkutan. 

e. Penggantian (Replacement) 

Penggantian adalah penggantian sebagai suku cadang atau keseluruhan 

unit dari suatu aktiva tetap, biasanya hal ini terjadi disebabkan karena 

bagian (komponen) yang diganti tersebut dalam keadaan rusak berat. 

Pengeluaran semacam ini tidak dibukukan sebagai biaya, melainkan 

sebagai tambahan nilai ke dalam perkiraan aktiva tetap yang 

bersangkutan. 

 

2.5. Cara Perolehan Aktiva Tetap 

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara, antara lain: 

1. Pembelian Tunai 

Aktiva tetap berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam 

pembukuan, sejumlah uang yang dikeluarkan, termasuk didalamnya harga 
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faktur dan semua biaya sampai aktiva tetap tersebut siap dipakai seperti 

ongkos angkut, premi asuransi, biaya balik nama, biaya pemasangan dan 

biaya percobaan. Biaya tersebut dikapitalisir sebagai harga perolehan 

aktiva tetap. Jika dalam pembelian aktiva tetap ada pemotongan tunai maka 

potongan tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur. 

Jurnal: Dr. Aktiva Tetap 

           Cr. Kas 

2. Pembelian Kredit 

Suatu aktiva yang diperoleh dengan pembelian kredit seringkali terdapat 

penggunaan atau pembayaran  dari seluruh atau sebagian harga beli akiva 

tetap tersebut. Pada pembelian secara angsuran, terdapat beban bunga 

sehingga jika aktiva tetap dicatat sebesar harga belinya akan tercatat harga 

yang terlalu tinggi dan hal tersebut tidak mencerminkan harga yang 

sebenarnya. Dalam hal ini aktiva yang diperoleh dinilai sesuai dengan 

aktiva tetap tersebut jika dibeli secara tunai dan selisih antara harga 

angsuran dengan harga tunai diperlukan sehingga biaya bunga tersebut 

dibebankan pada pendapatan selama jangka waktu angsuran. 

Jurnal: Dr. Aktiva Tetap 

           Cr. Piutang 

3. Ditukar dengan Aktiva Tetap Lain 

Pembelian aktiva tetap dapat dilakukan dengan cara tukar menukar atau 

tukar tambah, yaitu aktiva lama digunakan untuk membeli aktiva baru, baik 
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seluruh atau sebagian dan kekurangannya dibayar tunai. Jika harga pasar 

aktiva tetap yang diberikan tidak diketahui maka harga aktiva tetap yang 

baru akan diperlakukan sebagai harga perolehan. Aktiva tetap yang baru 

dengan demikian jika selisih harga pasar aktiva tetap yang lama 

diperlakukan sebagai laba atau rugi pertukaran. 

Jurnal: Dr. Aktiva tetap baru 

           Akumulasi depresiasi lama 

            Cr. Kas 

        Aktiva tetap lama 

         Laba pertukaran aktiva tetap lama 

4. Menerbitkan Surat Berharga 

Aktiva tetap diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi 

perusahaan, dicatat sebesar harga pasar saham atau obligasi yang 

digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak 

diketahui harga perolehan aktiva tetap ditentukan sebesar harga pasar 

aktiva tersebut. Tetapi kadang-kadang harga pasar surat berharga dan 

aktiva tetap yang ditukar kedua duanya tidak diketahui, dalam keadaan 

seperti ini maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan 

perusahaan. Nilai pertukaran ini dipakai sebagai dasar pencatatan harga 

perolehan aktiva tetap dan nilai-nilai surat berharga yang dikeluarkan. 
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Jurnal: Dr. Aktiva tetap 

           Cr. Modal saham biasa 

                   Agio saham 

Pertukaran aktiva tetap dengan saham atau obligasi perusahaan akan 

dicatat dalam rekening modal saham atau hutang obligasi sebesar nilai 

harga nominalnya, sedangkan selisih harga pasar dengan nilai nominal 

akan dicatat dalam rekening agio atau disagio. Apabila dalam pertukaran 

ini perusahaan menambah uang muka harga perolehan aktiva adalah 

jumlah yang dibayarkan ditambah harga harga pasar surat berharga yang 

dijadikan penukar. 

5. Membuat Sendiri Aktiva Tetap 

Perusahaan kemungkinan akan membuat sendiri aktiva tetap yang 

diperlikan untuk digunakan sendiri. Pembuat aktiva ini biasanya bertujuan 

untuk mengisi kapasitas atau pegawai yang menganggur, untuk menghemat 

biaya konstruksi, atau untuk mencapai kualitas yang lebih tinggi. Bilamana 

perusahaan membuat sendiri aktiva tetap, maka nilai aktiva tersebut adalah 

sebesar semua biaya yang ditanggung perusahaan untuk membuatnya 

seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja dan biaya overhead langsung. 

Pada dasarnya seluruh bagian dari biaya yang berhubungan dengan 

pembuatan aktiva tetap harus dikapitalisasikan dan diperlakukan sebagai 

harga perolehan aktiva tetap tersebut. 
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Jurnal: Dr. Aktiva tetap (sesuai jenis) 

           Cr. Beban (sesuai jenis) 

Apabila biaya total yang dikeluarkan untuk pembuatan aktiva tetap 

melebihi harga pasar aktiva tetap harus diakui sebesar harga pasarnya dan 

selisih antara harga pembuatan dengan harga pasar dianggap sebagai suatu 

kerugian. Tetapi apabila harga pasar aktiva tetap lebih tinggi dari biaya 

pembuatan maka harga perolehan diakui sebesar harga pembuatan aktiva 

tetap tersebut. 

6. Diperoleh dari Hadiah atau Donasi 

Apabila perusahaan memperoleh hadiah atau donasi semacam ini, maka 

dalam perkiraan aktiva tetap yang bersangkutan dicatat sebesar harga 

pasarnya. Hal ini dikarenakan, untuk menerima hadiah atau donasi 

mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya-biaya tersebut jauh lebih 

kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Sehingga apabila aktiva tetap 

dicatat sebesar biaya yang sudah dikeluarkan, maka hal ini akan 

menyebabkan jumlah aktiva tetap dan modal terlalu kecil, juga beban 

depresiasi menjadi terlalu kecil. 

Jurnal: Dr. Aktiva tetap 

           Cr. Modal-hadiah 
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2.6.   Depresiasi Aktiva Tetap 

2.6.1. Definisi Depresiasi 

Smith Skousen dalam buku Intermediate Accounting yang diterjemahkan 

oleh tim penterjemah Erlangga, menyatakan bahwa: 

“Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aktiva tetap secara 

sistematik dan rasional selama manfaat dari aktiva tetap 

bersangkutan.” (1996:491) 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) disebutkan 

bahwa: 

“Penyusutan adalah alokasi jumlah aktiva yang dapat disusutkan 

sepanjang masa manfaatnya yang diestimasi. Penyusutan untuk periode 

akuntansi, dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung.” (2007:17,1) 

 Dari pengertian-pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 

penyusutan adalah pengalokasian dari sebagian harga perolehan aktiva tetap 

berdasarkan manfaat yang diestimasikan. 

 Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengurangan manfaat 

(Penyusutan) adalah: 

a. Penyusutan fisik akibat kerusakan karena dipakai. 

b. Penyusutan fungsional yang meliputi ketidaklayakan (inadequacy) dan 

ketinggalan zaman (obsolescence) 
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Penyusutan dilakukan dengan asumsi bahwa suatu perusahaan 

didirikan untuk berjalan terus/going concern. 

Akuntansi untuk penyusutan dilakukan dengan pemindahan harga 

perolehan secara teratur selama umur manfaatnya ke perkiraan beban 

penyusutan (Depreciation Expenses). Dan pengurangan harga pokok aktiva 

tetap dicatat dalam akumulasi penyusutan (Accumulated Depreciation). 

Dilakukan pada setiap akhir periode melalui adjusting entry (Ayat jurnal 

Penyesuaian): 

Jurnal: Dr. Depreciation expenses ……………..xx 

        Cr. Accumulated Depreciation ……………xx 

 

2.6.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Biaya 

Depresiasi 

Ada tiga factor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan beban 

penyusutan setiap periode. 

Factor-faktor ini adalah sebagai berikut: 

a. Harga Perolehan (Cost) 

Harga perolehan aktiva tetap meliputi seluruh biaya yang berkaitan 

dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat dipergunakan sebagai 

usaha perusahaan. 
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b. Nilai Sisa (Residual/Salvage Value) 

Nilai sisa suatu aktiva tetap yang didepresiasikan adalah jumlah yang 

diterima apabila aktiva tersebut dijual, ditukarkan, atau cara-cara lain 

ketika aktiva tetap tersebut sudah tidak digunakan lagi, dikurangi dengan 

biaya-biaya yang terjadi pada saat menjual atau menukarkannya. 

c. Umur Ekonomis/Masa Manfaat 

Umur ekonomis adalah periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh 

perusahaan, atau jumlah produksi atau serupa yang diharapkan diperoleh 

dari aktiva oleh perusahaan.  

 

2.6.3. Metode Depresiasi 

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (2007:17,9), untuk 

menentukan besarnya beban depresiasi dapat dilakukan dengan berbagai 

metode yang dapat dikelompokan menurut kriteria berikut: 

1. Berdasarkan Waktu 

a. Metode garis lurus (straight-line method) 

b. Metode pembebanan yang menurun: 

 Metode jumlah angka tahun (sum-of-the-years-digit method) 

 Metode saldo-menurun/saldo-menurun-ganda (double declining 

balance method). 

2. Berdasarkan Penggunaan: 

a. Metode jam-jasa (service-hours method) 
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b. Metode jumlah unit produksi (Productive-output method) 

3. Berdasarkan Kriteria Lainya: 

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (Group and composite 

method) 

b. Metode anuitas (annuity method) 

c. System persediaan (inventory system) 

Metode penyusutan yang biasa digunakan: 

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

Dalam metode ini jumlah depresiasi tiap periode sama besarnya, dan 

dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

  

 

Misalnya: Mesin dengan harga Rp 21.000.000, taksiran nilai sisa (residu) 

Rp 1.000.000, dan umurnya ditaksir selama 5 tahun. 

Depresiasi tiap tahun dihitung sebagai berikut: 

     (21.000.000 – 1.000.000) 

Depresiasi = --------------------------------- =  4.000.000 

           5  

 

 

 

                     Cost-Salvage Value 
Depresiasi = ------------------------ 
                        Economical life 
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Jika disusun dalam bentuk table, maka perhitungan depresiasi dan 

akumulasi depresiasi dari mesin adalah sebagai berikut: 

 

Tahun Penyusutan Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

0 - - 21.000.000 

1 4.000.000 4.000.000 17.000.000 

2 4.000.000 8.000.000 13.000.000 

3 4.000.000 12.000.000    9.000.000 

4 4.000.000 16.000.000    5.000.000 

5 4.000.000 20.000.000     1.000.000 

  

b. Metode Jumlah Angka Tahun (sum of the years digits) 

Metode penyusutan dengan pola beban menurun yang akan 

mengalokasikan cost yang dapat disusutkan secara proposional dengan 

angka tahun masing-masing periode. Besarnya angka tahun untuk tiap 

periode akan semakin kecil dengan semakin tuanya umur aktiva tetap, 

karena besarnya angka tahun adalah berbanding terbalik dengan umur 

aktiva tetap. 

Adapun metode ini dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 

 

  n – (P-1) 
Depresiasi r = ---------------- x (Cost – Salvage Value) 
  n + 1 
  ---------------- x n 
      2 
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Keterangan: 

Depresiasi r  = Penyusutan tahun/periode ke r 

n    = Estimasi umur ekonomis aktiva 

P   = periode/tahun ke r 

Misalnya: Harga perolehan suatu aktiva Rp 15.000.000,00, estimasi nilai 

sisa Rp 3.000.000,00, estimasi umur manfaat 5 tahun. Dengan demikian 

besarnya beban penyusutan aktiva tersebut dari tahun ke tahun dapat 

diketahui sebagai berikut: 

Harga perolehan = Rp 15.000.000,00 

Nilai sisa  = Rp    3.000.000,00 

      ________________- 

       Rp 12.000.000,00   

Apabila disusun dalam bentuk table adalah sebagai berikut: 

Tahun Penyusutan 
Akumulasi 

Penyusutan 
Nilai Buku 

0 - - 15.000.000

1 5/15x12.000.000= 4.000.000  4.000.000 11.000.000

2 4/15x12.000.000= 3.200.000  7.200.000   7.800.000

3 3/15x12.000.000= 2.400.000  9.600.000   5.400.000

4 2/15x12.000.000= 1.600.000 11.200.000   3.800.000

5 1/15x12.000.000=     800.000 12.000.000   3.000.000
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c. Metode saldo menurun (Double declining balance) 

Metode penyusutan dengan pola beban menurun secara periodik 

dinyatakan dalam prosentase tertentu dari nilai buku aktiva tetap pada 

awal periode yang bersangkutan. Besarnya tariff adalah dua kali dalam 

metode garis lurus. 

 

 

    1 
Depresiasi = 2 x ---------------------------------x Nilai buku awal tahun 
                           Estimasi umur ekonomi aktiva 

  

Nilai buku = harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan  

Nilai buku awal tahun ke 1 =  Cost – 0 

Nilai buku tahun ke 2 = Cost – Penyusutan tahun ke 1 

Nilai buku tahun ke 3 = Cost – (Penyusutan tahun ke 1 + penyusutan 

tahun ke 2) 

Misalnya: Harga perolehan aktiva tetap Rp 15.000.000,00, estimasi nilai 

sisa Rp 1.200.000,00, estimasi umur ekonomis 5 tahun. 

Tahun 
ke 

Harga 
Perolehan 

Akumulasi 
Penyusutan 

Nilai Buku 
Awal 

Beban 
Penyusutan 

Nilai Buku 
Akhir 

1 15.000.000 0 15.000.000 40 % 9.000.000 
2 15.000.000 6.000.000 9.000.000 40 % 5.400.000 
3 15.000.000 9.600.000 5.400.000 40 % 3.240.000 
4 15.000.000 11.760.000 3.240.000 40 % 1.944.000 
5 15.000.000 13.056.000 1.944.000 40 % 1.200.000 
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d. Metode Unit Produksi (Units of Production Method) 

Metode unit produksi menghasilkan beban penyusutan yang berbeda-beda 

menurut jumlah penggunaan aktiva. Untuk menerapkan metode ini, umur aktiva 

dinyatakan dalam kapisitas produksi, seperti jam mesin, kilometer atau jumlah 

unit. 

 

  

       Volume Production 
Depreciaton = (Cost – Salvage Value) ------------------------ 
          Capacity total 

 

Misalnya: Harga perolehan Rp 21.000.000,00, estimasi nilai sisa 

Rp1.000.000,00, estimasi umur ekonomis 5 tahun. Produksi bila 

diketahui data mengenai hasil produksi selama mesin beroperasi 

Tahun Hasil Produksi 
1 10.000 ton 
2 20.000 ton  
3 25.000 ton  
4 30.000 ton 
5 15.000 ton 

Total 100.000 ton 
 

         (21.000.000 – 1.000.000) 

Penyusutan per ton = --------------------------------- = 200 

           100.000 
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Tabel penyusutan metode unit produksi 

Tahun Keterangan Penyusutan Akumulasi 

Penyusutan 

Nilai Buku 

0 - - - 21.000.000 

1 10.000x200 2.000.000 2.000.000 19.000.000 

2 20.000x200 4.000.000 6.000.000 15.000.000 

3 25.000x200 5.000.000 11.000.000 10.000.000 

4 30.000x200 6.000.000 17.000.000 4.000.000 

5 15.000x200 3.000.000 20.000.000 1.000.000 

 

 

 
 
 
 

 


