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BAB II 

BAHAN RUJUKAN 

 

 Pada bab ini akan dikemukakan teori- teori yang dikutip dari literatur 

sebagai landasan untuk melakukan pembahasan dalam permasalahan yang 

dijadikan topik tugas akhir ini. 

2.1. Kebijakan Akuntansi 

 Kebijakan Akuntansi dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dinyatakan sebagai berikut : 

“Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, 
konvensi peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam 
melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan.”(2004:1.2) 
 
Sasaran pemilihan kebijakan akuntansi yang paling tepat akan 

menggambarkan keadaan ekonomi perusahaan sesungguhnya secara tepat dalam 

bentuk laporan keuangan dari hasil operasi. Pengungkapan kebijakan akuntansi 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan sangat 

membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang 

tidak tepat atau salah digunakan akan terbias dari ungkapan kebijakan yang 

dipilih. 

2.2 Aktiva Tetap 

2.2.1 Pengertian Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang relatif 

permanen seperti peralatan, tanah, bangunan, gedung, dimana merupakan aktiva 

tetap ada secara fisik (berwujud). Tidak ada aturan standar menyangkut usia 

minimum yang diperlukan bagi suatu aktiva agar bisa diklasifikasikan sebagai 
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aktiva tetap. Berikut definisi tentang aktiva tetap menurut Ikatan Akuntan 

Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2004) : 

“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 memiliki masa manfaat lebih dari 
satu tahun.”  
 
 Pengertian Aktiva Tetap menurut Mulyadi (2001:591) 

“Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, 
mempunyai manfaat ekonomi lebih dari satu tahun, dan diperoleh 
perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk 
dijual kembali.”  
 

 Sedangkan menurut Al Haryono Jusup (2001:153) menjelaskan bahwa : 

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi 
perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka 
kegiatan normal perusahaan.” 
 

Dari pengertian mengenai aktiva tetap di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

aktiva tetap memiliki karakteristik khusus yaitu :  

1. Merupakan barang-barang berwujud. 

2. Memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. 

3. Digunakan dalam operasi perusahaan. 

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal 

perusahaan. 

 
2.2.2. Klasifikasi Aktiva Tetap  

Menurut Al Haryono Jusup (2001:155) jenis-jenis aktiva tetap terbagi 

dalam empat kelompok : . 

1. Tanah, bidang tanah, yang di atasnya digunakan untuk operasi seperti 

tempat berdirinya gedung-gedung. 
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2. Perbaikan tanah, seperti jalan-jalan diseputar lokasi perusahaan yang 

dibangun perusahaan, tempat parkir, pagar dan saluran air bawah tanah. 

3. Gedung, seperti gedung yang digunakan untuk kantor, toko, pabrik, dan 

gudang. 

4. Peralatan, seperti peralatan kantor, peralatan pabrik, mesin-mesin, 

kendaraan dan meubel. 

 Aktiva tetap meliputi yang tidak dapat disusutkan. Hal tersebut dinyatakan IAI 

(2004:16.9) dalam Standar Akuntansi Keuangan yaitu : 

“Tanah dan bangunan harus diperlakukan sebagai aktiva yang 
terpisah untuk tujuan akuntansi, walaupun diperoleh secara 
sekaligus. Tanah biasanya usia yang tidak terbatas oleh karena itu 
tidak disusutkan.” 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan 

dapat diklasifikasikan menjadi aktiva yang tidak dapat disusutkan dan aktiva yang 

dapat disusutkan seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain- lain. 

 

2.2.3. Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Saat Perolehan  

Harga perolehan pemilikan tidak hanya meliputi harga beli asli atau nilai 

equivalent saja, tetapi juga semua pengeluaran yang diperlukan untuk 

memperoleh dan mempersiapkan aktiva tetap yang bersangkutan. 

 Sesudah aktiva tetap diperoleh dan dalam masa penggunaannya maka 

untuk aktiva tetap yang umurnya terbatas dicantumkan dalam neraca sebesar 

harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, harga perolehan dikurangi 

penyusutan dinamakan nilai buku. 

Aktiva tetap bekas harus dicatat sebesar harga perolehan tanpa 

memperhatikan nilai buku pada catatan penjualan. Pada umumnya pengeluaran 
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untuk reparasi, rekondisi atau perbaikan mutu aktiva sebelum digunakan harus 

dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan. Harus diasumsikan bahwa 

pembeli mengetahui pengeluaran tambahan yang diperlukan pada saat pembelian 

dilakukan. 

Potongan harga atas pembelian ini diperlakukan sebagai pengurang biaya, 

laba terjadi dari penjualan, bukan dari pembelian. Dalam menerapkan teori ini 

potongan harga untuk perolehan aktiva harus diperlakukan sebagai pendapatan 

jika diskon yang tidak diambil atau beban bunga.  

 Aktiva tetap dapat diperoleh perusahaan dengan berbagai cara, diantaranya 

diuraikan di bawah ini : 

1. Pembelian Tunai 

Harga perolehan aktiva tetap yang didapat dengan pembelian tunai, 

meliputi semua pengeluaran atau pembayaran yang terjadi untuk 

mendapatkan dan menempatkan aktiva tetap yang bersangkutan sampai 

aktiva siap untuk dipakai. 

Pencatatan akuntansi pada saat pembelian tunai sebagai berikut : 

dr. Aktiva Tetap   xxx 
cr. Kas     xxx 
 

2. Pembelian Angsuran 

Jika perusahaan membeli aktiva secara angsuran, maka harga 

perolehan aktiva tetap dicatat sebesar nilai tunainya sedangkan selisih 

antara nilai tunai dengan harga pembelian kredit dianggap sebagai beban 

bunga (interest expense). 
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Pencatatan akuntansi pada saat perolehan dan pembayaran uang muka 

adalah sebagai berikut : 

dr. Aktiva Tetap   xxx 
cr. Kas     xxx 
cr. Hutang Usaha     xxx 
 
Jurnal yang dibuat saat pembayaran angsuran adalah sebagai berikut : 

dr. Hutang Usaha    xxx 
dr. Beban Bunga    xxx 
cr.  Kas     xxx 
 

3. Perolehan Aktiva Tetap dengan Cara Membangun Sendiri 

Pada saat aktiva tetap dirakit atau dibangun oleh suatu perusahaan 

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

semua unsur yang dapat diklasifikasikan dengan pembuatan aktiva tetap 

tersebut. Biaya-biaya tersebut dapat berupa biaya konstruksi, biaya bahan 

baku, biaya tenaga kerja, biaya administrasi, biaya asuransi selama masa 

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 

dimasukkan sebagai biaya perolehan aktiva tetap. Kapitalisasi biaya adalah 

semua biaya dicatat sebagai bagian dari biaya perolehan aktiva dan 

disusutkan selama masa manfaat aktiva. 

Yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip konservatisma 

dalam akuntansi. Apabila biaya membangun sendiri lebih tinggi dari pada 

harga pasar yang berlaku, maka kerugian yang terjadi harus dicatat dan 

aktiva tetap tersebut dilaporkan dengan nilai pasar yang berlaku.  
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4. Perolehan Aktiva Tetap dengan Cara Pertukaran   

Pertukaran dapat terjadi pada aktiva yang tidak sejenis dengan 

aktiva yang sejenis. Pertukaran aktiva yang tidak sejenis adalah pertukaran 

aktiva yang sifat dan fungsinya tidak sama, misalnya mobil dengan 

gedung. Selisih antara buku aktiva tetap yang diserahkan dengan nilai 

wajar yang digunakan sebagai dasar pencatatan aktiva yang diperoleh pada 

tanggal transaksi terjadi diakui sebagai “laba” dan “rugi”. Pencatatan 

harga perolehannya yaitu harga pasar aktiva yang diserahkan ditambah 

uang yang dibayarkan. Apabila harga tidak diketahui maka harga 

perolehan aktiva baru sama dengan harga pasar aktiva baru. Pertukaran 

aktiva tetap yang sejenis adalah pertukaran aktiva yang sifat dan fungsinya 

sama, mesin dengan mesin. 

Jurnal yang dibuat adalah : 
 
dr. Aktiva Tetap (baru)   xxx 
dr. Akum. Depr. Ak. Tetap (lama) xxx 
cr.  Aktiva Tetap (lama)   xxx 
cr.  Kas     xxx 
cr. Laba Pertukaran   xxx 

Laba dari pertukaran adalah selisih antara harga pasar nilai buku, 

sedangkan jumlah yang dibuat jika terdapat kerugian pertukaran adalah : 

dr. Aktiva Tetap (baru)   xxx 
dr. Akum. Depr. Ak. Tetap (lama) xxx 
dr. Rugi Pertukaran   xxx 
cr.  Aktiva Tetap (lama)   xxx 
cr.  Kas     xxx 
 

5. Perolehan dengan Cara Penerbitan Surat Berharga 

Aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara pertukaran dengan saham 

atau obligasi perusahaan. Nilai perolehaan aktiva tetap tersebut dicatat 
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sebesar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. 

Apabila saham atau obligasi dijual dengan harga yang lebih tinggi dari 

nilai pari, maka saham atau obligasi tersebut akan dikreditkan sejumlah 

nilai pari, sedangkan selisihnya dicatat sebaga i agio (saham) atau premium 

(obligasi). 

 Jurnal yang dibuat jika laba adalah : 

 dr. Aktiva Tetap   xxx 
 cr.  Modal Saham/Obligasi  xxx 
 cr. Agio/Premium    xxx  
 
 Sedangkan jika rugi adalah sebagai berikut : 

 dr. Aktiva Tetap   xxx 
 dr. Disagio/Discount   xxx 
 cr.  Modal Saham/Obligasi  xxx 
 

6. Perolehan Melalui Sumbangan atau Hadiah 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.7) adalah sebagai berikut : 

“Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar 
harga taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan 
akun “modal donasi”.” 
 
Jika aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah dinilai dan dicatat sebesar nilai 

pasar sewajarnya dan menaikkan kekayaan pemiliknya. 

Pencatatan akuntansinya : 

dr. Aktiva Tetap   xxx 
cr.  Modal Donasi    xxx 
 

7. Perolehan Dengan Sewa Guna Usaha (Leasing) 

Pengertian sewa guna usaha (leasing) menurut Surat Keputusan 

bersama Menteri Keuangan, Perdagangan dan Menteri Perindustrian 

No.321 M/SK/222/1974 yang dikemukakan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia (2004:30.1) adalah sebagai berikut :  
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“Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk 
penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu 
perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu berdasarkan 
pembayaran-pembayaran secara berkala disertai dengan hak pilih 
(optie) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang 
modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing 
berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.” 
 

Pencatatan cara perolehan ini tergantung dari jenis-jenis leasing 

yang diambil oleh perusahaan. Ada dua cara sewa guna usaha yaitu : 

a. Sewa Guna Usaha Modal (Capital Lease) 

Aktiva yang diperoleh dengan cara ini dicatat sebagai aktiva tetap 

dalam kelompok tersendiri harus diamortisasikan. Kewajiban sewa 

guna usaha disajikan terpisah sebagai kewajiban lainnya, cara ini 

diambil bila aktiva disewa lebih dari 2 (dua) tahun pada akhirnya 

akan dibeli. 

b. Sewa Guna Usaha Operasi (Operating Lease) 

Bila perusahaan memilih cara ini maka pencatatan angsuran tiap 

bulan tidak dianggap sebagai aktiva tetap tetapi langsung 

merupakan biaya sewa aktiva yang diakui dan dicatat berdasarkan 

metode garis lurus selama masa sewa guna usaha, meskipun 

pembayarannya dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap 

periode. 

Faktor-faktor yang merupakan bagian dari cost of fixed asset yang 

harus diperhatikan adalah : 

1. Tanah 

Tanah yang dimaksud disini adalah tanah yang dimiliki dan 

digunakan oleh perusahaan baik sebagai tempat berdirinya bangunan 
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pabrik, kantor, gedung, toko, perumahan karyawan dan lain- lain termasuk 

halaman dan tempat parkir kendaraan. Harga perolehan terdiri dari 

beberapa elemen antara lain harga beli tanah, komisi penjualan, Bea Balik 

Nama (BBN), biaya pemerataan tanah, dan biaya lainnya sebagai 

tambahan dari harga pokok tanah tersebut. Hal ini berlaku pula untuk 

tanah yang sebelumnya sudah ada bangunan lama yang harus dibayar, 

maka biaya pembongkaran tersebut setelah dikurangi nilai sisa yang 

diperoleh kembali, misalnya hasil penjualan sisa bangunan lama, harus 

ditambahkan dalam harga perolehan tanah. 

2. Gedung 

Gedung disini adalah gedung–gedung yang dimiliki perusahaan dan 

dipergunakan untuk kegiatan utama perusahaan baik sebagai pabrik, 

kantor, gedung, toko. Harga perolehan gedung yang dibeli meliputi semua 

yang dikeluarkan mulai pembelian sampai pembangunan itu siap untuk 

ditempati, termasuk ada biaya-biaya untuk memperbaiki gedung agar 

sesuai dengan kebutuhan. 

Harga perolehan gedung harus di pisah menjadi tanah dan bangunan 

gedung, biaya yang diperhitungkan kedalam gedung, terdiri dari : harga 

beli gedung, biaya perbaikan sebelum gedung digunakan, komisi 

pembelian dan bea balik nama. Jika gedung itu harus dibuat sendiri, maka 

harga perolehan antara lain : 

a. Biaya bahan, upah dan biaya tidak langsung 

b. Biaya peralatan, penimbunan atau penggalian tanah yang langsung 

berkaitan sebagai biaya pembangunan 
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c. Biaya ijin pembangunan  

d. Honorarium arsitek dan gambar 

e. Biaya asuransi selama pembangunan baik keselamatan kerja maupun 

kebakaran 

f. Pajak selama pembangunan 

g. Bunga selama pembangunan 

Untuk menentukan apakah suatu penge luaran diperhitungkan sebagai 

bagian dari gedung perlu dianalisa secara cermat. Untuk fasilitas bangunan 

yang dimiliki oleh gedung apabila merupakan suatu kelengkapan pokok 

yang ada, merupakan suatu bagian yang terpisahkan dari gedung hanya 

dilakukan apabila secara pasti fasilitas itu mempunyai umur yang lebih 

pendek dari gedung utamanya atau mempunyai daya kegunaan yang relatif 

pendek. Pemisahan ini dimaksudkan agar perhitungan penyusutan 

dilakukan secara seksama. 

3. Mesin dan Peralatan 

Yang termasuk kelompok peralatan ini terdiri dari beberapa jenis 

antara lain mesin-mesin perkakas, pola, cetakan dan lain- lain. Hanya 

perolehan dari peralatan meliputi harga beli, ongkos angkut, asuransi 

selama perjalanan, pajak-pajak yang menjadi beban pembelian, biaya 

pemasangan dan biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan. Apabila 

mesin itu dibuat sendiri maka harga perolehan terdiri semua biaya yang 

dikeluarkan untuk membuat mesin. Mesin yang disewa dari tempat lain, 

bunga sewa tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan sebagai biaya pada 

produk. 
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4. Perbaikan Tanah 

Harga perolehan tanah meliputi semua pengeluaran yang dilakukan sampai 

perbaikan siap untuk digunakan. Sebagaimana dimaksud perbaikan 

tersebut, sebagai contoh tempat parkir kendaraan yang baru dibangun, 

meliputi semua pengeluaran untuk pengerasan dan pengaspalan, saluran 

air dan pembuatan fasilitas penerangan, serta pemagaran disekitar wilayah 

parkir. 

2.2.4. Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Saat Pemakaian 

Pencatatan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan 

perolehan dan penggunaan aktiva tetap dapat dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditure) 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.7) adalah sebagai berikut : 

“Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aktiva tetap yang 
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat keekonomian dimasa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan 
standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah yang tercatat aktiva 
yang bersangkutan.”  
 
Pengeluaran pendapatan itu meliputi : 

a. Reparasi (Repairs) 

Pengeluaran untuk memperbaiki aktiva tetap yang mengalami 

kerusakan sebagian atau seluruhnya, agar dapat dipergunakan dan 

menjalankan fungsinya lagi sebagaimana mestinya. Apabila sifat 

reparasi ini hanya mengembalikan aktiva tetap yang rusak menjadi 

keadaan seperti semula, tanpa mengadakan penggantian terhadap 

bagian-bagian tertentu dari aktiva tetap tersebut yang nilainya cukup 
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besar, maka pengeluaran ini dibukukan sebagai biaya dan dicatat 

dalam perkiraan Repair Expense.  

b. Pemeliharaan (Maintenance) 

Pengeluaran untuk memelihara agar aktiva tetap yang bersangkutan 

tidak cepat usang atau rusak dari waktu kewaktu. Oleh karena itu 

pemeliharaan tidak secara langsung menaikkan nilai aktiva tetap itu 

sendiri, maka pengeluaran ini dibukukan sebagai suatu biaya sehingga 

dicatat dalam perkiraan Maintenance Expense. 

2. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.7) adalah sebagai berikut : 

“ Perlakuan akuntansi yang tepat untuk pengeluaran yang terjadi 
setelah perolehan suatu aktiva tetap tergantung pada keadaan yang 
diperhitungkan pada pengukuran awal dan pengakuan pos yang 
berkaitan dari aktiva tetap dan apakah pengeluaran setelah 
perolehan (subsequent expenditure) dapat pulang pokok...” 
 
Pengeluaran modal ialah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh 

suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. 

Pengeluaran-pengeluaran seperti ini dicatat dalam rekening aktiva tetap. 

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 dan aktiva 

tersebut yang cukup besar. Pengeluaran ini memberikan manfaat pada 

periode operasi di luar operasi sekarang, pengeluaran ini tidak 
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menambah umur penggunaan aktiva tetap. Pengeluaran ini di debet ke 

perkiraan  akumulasi penyusutan  dan tarif penyusutan untuk sisa umur 

penggunaan diterapkan lagi. 

b. Reparasi besar yang menambah umur manfaat aktiva tetap. 

Pengeluaran untuk reparasi ini adalah penggantian dari aktiva tetap 

yang disebabkan karena bagian yang diganti dalam keadaan rusak 

berat. Pengeluaran ini memberikan manfaat pada periode operasi diluar 

periode sekarang dan juga menambah umur penggunaan aktiva tetap 

yang bersangkutan. Pengeluaran ini tidak dibukukan sebagai biaya, 

tetapi dikapitalisasikan dengan mendebet perkiraan akumulasi 

penyusutan. 

c. Perbaikan 

Pengeluaran yang meningkatkan efisiensi atau kapasitas operasi aktiva 

tetap selama umur manfaatnya. Jika lebih dari satu periode akan 

dikapitalisasi ke dalam cost aktiva. Jika kurang dari satu periode akan 

dibebankan sebagai biaya. 

d. Penambahan (Addition) 

Suatu penambahan biasanya mengakibatkan bertambah besarnya 

fasilitas fisik. Penambahan dicatat dengan mendebet rekening aktiva 

yang mengalami penambahan aktiva pengeluaran tersebut, dan 

penyusutan selama umur ekonomis. 

e. Penggantian  

Penggantian sebagai aktiva tetap, yang biasanya tergantung karena 

komponennya yang diganti sudah dalam keadaan rusak, pengeluaran 
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semacam ini tidak dicatat sebagai biaya, melainkan dicatat sebagai 

tambahan nilai kedalam perkiraan aktiva yang bersangkutan. 

f. Penyusunan Kembali Aktiva Tetap (Rearrangement) 

Biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam penyusunan kembali atau 

perubahan rencana produksi, atau untuk mengurangi biaya produksi, 

jika jumlahnya cukup berarti dan manfat penyusunan kembali itu akan 

dirasakan lebih dari satu periode akuntansi maka harus dikapitalisir 

sebagai biaya dibayar di muka atau beban yang ditangguhkan dan akan 

diamortisasikan ke periode-periode yang memperoleh manfaat dari 

penyusunan kembali tersebut. 

 
2.2.5.  Kebijakan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Saat Disposisi 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.11) menyatakan bahwa : 

“Suatu aktiva tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau 
bila aktiva secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak 
ada manfaat keekonomian masa yang akan datang diharapkan dari 
pelepasanya.” 
 
Menurut Al. Haryono Jusup (2004:194), pemakaian aktiva tetap dapat 

dihentikan dengan cara-cara dibawah ini : 

1. Dihentikan pemakaiannya 
2. Dijual 
3. Ditukarkan 
 
Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.6) menyatakan 
bahwa : 
“Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau 
pertukaran sebagian untuk suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau 
aktiva lain. Biaya dari pos semacam itu diukur pada nilai wajar 
aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana yang lebih 
andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah 
disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang 
ditransfer.” 
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Pengertian di atas menjelaskan bahwa saat aktiva dihentikan 

pemakaiannya maka semua rekening aktiva harus dihapuskan, tetapi yang 

pertama yang harus dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu nilai 

buku aktiva tetap yang dihapuskan tersebut, yaitu selisih antara nilai 

perolehan dengan akumulasi penyusutan sampai tanggal terjadinya. 

Penyusutan dihitung sampai tanggal penghentian terjadi. Setelah itu nilai 

buku tersebut harus dihapus dari buku pembukuan. 

Dihentikannya pemakaian ini akan menghasilkan keuntungan atau 

kerugian bagi pihak yang harus diakui sebagai hal kerugian dalam laporan 

laba rugi. Dalam hal kerugian misalnya jika aktiva tersebut tidak laku 

dijual, jika hasil penjualan lebih rendah dari nilai buku aktiva tetap yang 

dijual dan juga kerugian akibat pertukaran aktiva tetap tidak sejenis dan 

sejenis yang langsung diakui pada periode yang bersangkutan. Tetapi jika 

aktiva tetap tersebut ditukarkan dengan aktiva yang sejenis maka jika 

terjadi laba tidak diakui karena aktiva baru, sehingga laba harus 

dikurangkan terhadap nilai perolehan aktiva baru.   

 
2.3  Penyusutan Aktiva Tetap 

2.3.1  Pengertian Penyusutan Aktiva Tetap 

Aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan usahanya 

akan mengalami keausan dan setelah jangka waktu tertentu aktiva tersebut sudah 

tidak dapat dipergunakan lagi dan harus dikeluarkan dari pembukuan. Cara yang 

dapat digunakan dalam pencatatan tersebut adalah dengan mengalokasikan harga 

perolehan aktiva tetap tersebut, yang lazim disebut dengan penyusutan. Untuk 
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mengetahui lebih lanjut mengenai penyusutan, dapat kita lihat beberapa definisi 

mengenai penyusutan dibawah ini : 

 Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:17.1) paragraf 2 adalah : 

“Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang disusutkan 
sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode 
akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun 
tidak langsung. 

 Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang : 
a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 

akuntansi. 
b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas. 
c. Ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi 

atau memasok barang dan jasa, untuk disewakan atau untuk 
tujuan administrasi. 

Masa manfaat adalah : 
a. Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan; 

atau 
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari 

aktiva perusahan. 
Penghapusan aktiva adalah penghapusan nilai buku suatu aktiva 
yang dilakukan apabila nilai buku yang tercantum tidak lagi 
menggambarkan manfaat dari aktiva yang bersangkutan.  
Penghapusan berbeda dengan penyusutan.” 
 
Pengertian di atas menjelaskan bahwa, penyusutan merupakan alokasi 

aktiva tetap yang disusutkan sepanjang estimasi masa manfaat dan dapat 

dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Aktiva yang dapat disusutkan memiliki karakteristik bahwa aktiva tetap 

digunakan lebih dari satu periode akuntansi, memiliki masa manfaat 

terbatas, dan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Masa manfaat 

dari aktiva bisa dipengaruhi oleh periode pemakaian atau berdasarkan 

jumlah produksi atau unit yang diharapkan diperoleh dari aktiva  

perusahaan. Penghapusan aktiva merupakan penghapusan nilai buku yang 

masih tersisa karena tidak sesuai dengan manfaatnya.   
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2.3.2  Sifat-sifat Penyusutan 

Terdapat tiga sifat dari penyusutan, yaitu penyusutan merupakan proses 

alokasi, penyusutan bukan merupakan konsep penilaian dan penyusutan 

bukan merupakan sumber langsung kas. 

1. Penyusutan merupakan proses alokasi 

Proses depresiasi melibatkan pengaitan biaya perolehan aktiva tetap 

sebagai suatu beban terhadap pendapatan. Depresiasi merupakan 

konsep penilaian dan depresiasi bukan merupakan sumber langsung 

kas.  

2. Penyusutan bukan merupakan suatu konsep penilaian 

Depresiasi merupakan proses alokasi biaya (cost allocation), bukan 

proses penilaian (process of valuation). Tidak diukur perubahan nilai 

pasar aktiva selama masa kepemilikannya karena aktiva tetap dimiliki 

tidak untuk dijual. 

3. Penyusutan bukan merupakan sumber langsung kas 

Depresiasi tidak memerlukan pembayaran kas pada waktu beban 

tersebut dicatat. Pengeluaran kas hanya terjadi ketika dilakukan 

pembayaran untuk aktiva terkait. Akibatnya depresiasi tidak 

menyebabkan arus keluar maupun arus masuk kas langsung.  

2.3.3  Faktor-faktor dalam Menentukan Beban Penyusutan 

Faktor yang dapat mempengaruhi dalam menentukan beban penyusutan 

adalah :  

1. Harga perolehan aktiva tetap (cost) 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.2) menyatakan bahwa : 
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“Biaya perolehan 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.” 
 
Biaya perolehan merupakan akumulasi biaya mulai dari pemesanan 

sampai dengan aktiva siap untuk digunakan. 

2. Nilai residu atau nilai sisa (residual value) 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.2) menyatakan bahwa : 

“Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh 
pada akhir masa manfaat suatu aktiva setelah dikurangi taksiran 
biaya pelepasan.” 
 
Nilai residu ini merupakan suatu estimasi dan sering didasarkan pada 

pengalaman manajemen dimasa lalu. Aktiva tetap tidak boleh 

disusutkan di bawah nilai residu. Akan tetapi pada prakteknya nilai 

residu ini sering kali diabaikan dalam penetapan beban penyusutan 

periodik. 

3. Masa manfaat (useful life) 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:16.2) menyatakan bahwa : 

"a. Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan, 
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh        
dari aktiva oleh suatu perusahaan.” 
 
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:17.2) menyatakan bahwa : 
 
“Masa manfaat dari suatu aktiva yang dapat disusutkan untuk suatu 
perusahaan mungkin lebih pendek daripada fungsi fisiknya. Sebagai 
tambahan terhadap aus dan kerusakan fisik  (physical wear and tear) 
yang tergantung pada faktor operasional (seperti faktor penggunaan 
aktiva, program perbaikan, dan pemeliharaan), faktor-faktor lain 
juga perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut termasuk 
keusangan yang timbul dari perubahan teknologi atau perbaikan 
dalam produksi, keusangan yang timbul dari perubahan dalam 
permintaan pasar terhadap output produk atau jasa dari aktiva,dan 
pembatasan hukum seperti tanggal batas penggunaan.” 
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Jadi aktiva tetap selain tanah mempunyai masa umur ekonomis yang 

terbatas yang dipengaruhi oleh : 

1. Faktor Fisik, yang meliputi : 

a. Pemakaian dan kecacatan (wear and tear), yaitu kemunduran   kondisi 

fisik akibat penggunaan. 

b. Kemerosotan nilai dan pembusukan (deterioration and decoy), yaitu 

kemunduran kondisi fisik akibat umur makin tua. 

c. Kerusakan atau destruksi (damage or destruction), yaitu kemunduran 

kondisi fisik akibat umur yang lebih disebabkan faktor eksternal. 

2. Faktor Fungsional atau Ekonomis, yang meliputi : 

a. Ketidaklayakan (Inadequency), yaitu penurunan manfaat karena 

pengembangan perusahaan yang mengakibatkan aset tidak memadai. 

b. Supersession yaitu penurunan manfaat karena perkembangan 

teknologi sehingga ada aset yang lebih canggih dan efisien dengan 

harga lebih murah. 

c. Keusangan (Obsolescence), yaitu penurunan manfaat yang tidak 

tercakup dalam inadequency dan supersession. 

d. Pola Penggunaan, untuk membandingkan harga perolehan aktiva 

terhadap pendapatan, beban penyusutan periodik harus mencerminkan 

setepat mungkin penggunaan. Jika aktiva menghasilkan suatu pola 

pendapatan yang bervariasi, maka beban penyusutannya juga harus 

bervariasi dengan pola yang sama. Bila penyusutan diukur dengan 

satuan faktor waktu, maka metode penyusutannya juga harus 

berdasarkan pola yang sama dan harus diestimasi. 



 26 

 
2.3.4  Metode Perhitungan Penyusutan 

 Penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat 

dikelompokkan menurut kriteria berikut : 

 Berdasarkan Waktu : 

1. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

2. Metode Pembebanan Menurun : 

a. Metode jumlah angka tahun (sum of the years digit method); 

b. Metode saldo menurun / saldo menurun ganda (declining/double 

declining) 

Berdasarkan Penggunaan 

1. Metode jam jasa (service hours method); 

2. Metode jumlah unit produksi (productive output method) 

Berdasarkan kriteria lainnya : 

1. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and composite 

method); 

2. Metode anuitas (annuity method); 

3. Sistem persediaan (inventory system). 

2.3.4.1 Metode Garis Lurus  

 Metode ini paling banyak digunakan karena kesederhanaannya. Dengan 

metode ini harga perolehan dialokasikan sejalan berlalunya waktu dan mengakui 

beban periodik yang sama besar selama usia masa manfaat harta. Penyusutan 

dengan metode ini merupakan pendekatan biaya (cost approach), artinya 

pembebanan dilakukan berdasarkan biaya perolehan aktiva tetap yang 

bersangkutan. 
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Terdapat tiga hal penting dalam metode penyusutan garis lurus yaitu : 

1. Beban penyusutan adalah sama setiap tahun; 

2. Akumulasi penyusutan meningkat secara seragam; 

3. Nilai tercatat atau nilai buku (carrying value) menurun secara seragam 

sampai mencapai nilai sisa. 

Besarnya biaya penyusutan pertahun dapat dihitung dengan cara mengurangi 

harga perolehan dengan nilai sisa dan dibagi taksiran umur pemakaian atau dapat 

ditulis dengan rumus sebagai berikut : 

D = ( HP – NS )/n 

 

Dimana : 
D  = Nilai depresiasi pertahun atau periode akuntansi  
HP = Nilai perolehan aktiva 
NS = Nilai sisa 
n = Taksiran umur ekonomis 
 
2.2.4.2 Metode Jumlah Angka Tahun 

 Metode ini mengalokasikan penyusutan berdasarkan jumlah pecahan 

selama masa ekonomis yang berbanding secara terbalik yang akan menghasilkan 

jumlah pembebanan berkala yang makin menurun dari masa ke masa. 

Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut : 

1. Metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun-tahun 

pertama dari pemakaian aktiva dan penyusutan untuk tahun-tahun 

berikutnya semakin menurun (seiring berlalunya waktu); 

2. Pengaruh keusangan yang relatif cepat. 

3. Beban reparasi dan pemeliharaan meningkat. 



 28 

4. Kontribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai 

pendapatan selama tahun-tahun belakangan. 

Pecahan yang digunakan yaitu untuk pembilang (numerator) digunakan 

angka tahun berbanding terbalik dengan penyebut (denomenator) merupakan 

jumlah angka tahun (sum of the years) yang dapat dihitung sebagai berikut : 

Dimana : 

D = ( HP – Nilai Sisa) x Pecahan Angka Tahun 

HP = Harga Perolehan Awal Tahun 

2.3.4.3 Metode Saldo Menurun 

Metode saldo menurun/saldo menurun ganda merupakan metode 

penyusutan yang dipercepat dimana beban penyusutan pada awal pemakaian 

aktiva lebih besar dan selanjutnya akan semakin menurun. Metode ini diterapkan 

terhadap aktiva pada awal pemakaiannya dianggap memberikan kemampuan atau 

performace yang lebih besar pada perusahaan. 

Penyusutan dihitung dengan mengalikan nilai buku aktiva pada awal 

periode dengan dua kali atau satu setengah kali tarif garis lurus. Beban penyusutan 

tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Penyusutan per tahun = 2 atau 1,5 x tarif garis lurus x nilai buku  

                                                    awal tahun                                                                          

  

Terdapat dua ha l penting menyangkut metode saldo menurun ini adalah : 

Ø Metode ini merupakan satu-satunya metode penyusutan yang tidak 

memperhitungkan nilai residu pada saat menghitung penyusutan periodik. 
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Ø Tarif penyusutan diterapkan terhadap nilai buku yang tersisa dalam setiap 

periodenya.   

2.3.4.4 Metode Jam Jasa 

Menurut metode ini besarnya metode penyusutan tiap perode tergantung 

kepada berapa jam lamanya aktiva tetap tersebut digunakan dalam operasi 

perusahaan selama periode tersebut. Metode ini memerlukan estimasi umur aktiva 

dalam satuan jam pemakaian, sehingga beban penyusutan terhadap pendapatan 

berfluktuasi secara periodik selaras dengan kontribusi yang dihasilkan aktiva 

tersebut dalam jam pemakaian. 

Beban penyusutan per jam = ( HP – NS )/n 

Dimana : 

HP = Nilai perolehan aktiva  
NS = Nilai sisa 
n = Taksiran jam kerja praktik 
 
Beban penyusutan untuk satu periode akuntansi dihitung dengan mengalikan 

satuan jam selama periode akuntansi dengan beban penyusutan persatuan jam. 

Beban penyusutan dirumuskan sebagai berikut : 

 

Beban Penyusutan = Satuan jam selama satu   periode x Beban                     
 penyusutan per jam produksi 

2.3.4.5 Metode Jumlah Unit Produksi 

Metode satuan produksi mengalokasikan penyusutan ke periode-periode 

waktu berdasarkan keluaran produktif aktiva. Metode ini manghasilkan beban 

penyusutan yang berbeda selama masa pemakaian aktiva. Masa manfaat aktiva 

dinyatakan dari segi satuan kapasitas produksi. 
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Beban Penyusutan per Unit Produksi = ( HP – NS )/n 

 

Dimana : 

HP = Nilai perolehan aktiva 
NS = Nilai sisa 
n = Taksiran jumlah produksi 

  

Beban penyusutan untuk satu periode akuntansi dihitung dengan 

mengalikan satuan produksi selama periode akuntansi dengan beban penyusutan 

per satuan produksi. Beban penyusutan tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

  Beban Penyusutan per Unit Produksi = Satuan produksi selama satu       

                                                                periode x Beban penyusutan per                                                                                     

                                                              unit produksi 

2.3.4.6 Metode Berdasarkan Jenis dan Kelompok 

Group depreciation method adalah suatu prosedur penyusutan aktiva tetap 

secara perkelompok. Jika terdapat sekelompok aktiva tetap sejenis dibeli pada saat 

yang sama dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis yang sama, menghitung 

penyusutan secara individual merupakan hal yang praktis, maka sebaiknya kita 

gunakan metode penyusutan secara berkelompok. 

Dasar perhitungan adalah dengan garis lurus, namun dengan metode ini 

hanya terdapat suatu perkiraan akumulasi penyusutan, karena perkiraan akumulasi 

penyusutan milik semua aktiva tidak dihubungkan dengan aktiva secara individu, 

dengan demikian nilai bahan baku tidak dapat dihitung untuk nilai aktiva tetap 

tertentu. 
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Composite depreciation method adalah suatu metode penyusutan yang 

diperhitungkan sama dengan metode penyusutan kelompok tetapi aktiva yang 

disusutkan terdiri dari aktiva yang tidak sejenis, umur ekonomisnya juga berbeda. 

Tarif penyusutan setiap periodenya dapat dihitung dengan cara membagi 

jumlah penyusutan periodik seluruh aktiva tetap yang dinyatakan dalam jumlah 

total harga perolehan aktiva tetap dikurangi nilai sisa masing-masing aktiva tetap 

dengan jumlah total penyusutan periodik total seluruh aktiva yang dinyatakan 

dalam tahun. 

2.3.5 Pembebanan Biaya Penyusutan 

Biaya penyusutan dapat dibebankan sebagai : 

1. Biaya Operasional adalah aktiva tetap yang disusutkan tidak diiukutsertakan 

dalam proses produksi, seperti kendaraan, peralatan,  kantor dan lain- lain. 

Biaya operasional akan mempengaruhi perhitungan laba/rugi perusahaan. 

2. Biaya Overhead Pabrik adalah aktiva yang disusutkan dapat diikutsertakan 

dalam proses produksi, seperti mesin dan lain- lain. Biaya overhead pabrik 

akan diikutsertakan dalam perhitungan harga pokok produksi dan 

mempengaruhi besarnya perhitungan harga pokok penjualan. 

2.3.6 Penyajian Aktiva Tetap dan Penyusutan Dalam Laporan Keuangan 

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004: 16.8), menyatakan bahwa : 

“ Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut 
dikurangi akumulasi penyusutan.” 
 

Dalam laporan keuangan harus diungkapkan segala hal yang 

dihubungkan dengan aktiva tetap, diantaranya adalah metode penyusutan 

yang digunakan, masa manfaat/tarif penyusutan yang digunakan, dasar 



 32 

penilaian yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto dan 

akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 

Selain hal-hal di atas didalam laporan keuangan juga harus 

diungkapkan antara lain aktiva tetap yang dijaminkan untuk utang, juga 

kebijakan akuntansi biaya, dan perbaikan yang berkaitan dengan aktiva 

tetap. 

Jika aktiva tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali maka 

hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan antara lain; dasar 

yang digunakan untuk menilai kembali aktiva dan surplus penilaian 

kembali aktiva tetap. Tetapi pada umumnya penilaian kembali aktiva tetap 

tidak diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini 

dikarenakan Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva 

berdasarkan nilai  perolehan atau harga pertukarannya. Dan penyimpangan 

ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. 

Dalam penyajian kembali/revaluasi dalam laporan keuangan harus 

dijelaskan tentang penyimpangan dari konsep perolehan di dalam 

penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap 

keuangan perusahaan. Dan selisih nilai antara revaluasi dengan nilai buku 

(nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam rekening selisih penilaian 

kembali aktiva tetap yang termasuk dalam kelompok modal.   

  

 

 
 


