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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Aktiva Tetap 

2.1.1 Pengertian Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap atau disebut juga dengan plant assets atau fixed assets 

merupakan sumber daya potensial perusahaan yang digunakan dalam kegiatan 

operasional usaha dan tidak untuk diperjualbelikan. 

Beberapa pendapat mengemukakan tentang definisi aktiva tetap dengan 

pengungkapan dan penekanan yang berbeda, tapi pada prinsipnya mempunyai 

pengertian yang sama. 

Dalam Standar akuntansi Keuangan (SAK) No. 16 (2004:16.2), 

mendefinisikan aktiva tetap sebagai berikut : 

“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.” 
 

Warren, dkk.  (2005:492), yang dialihbahasakan oleh Aria Farahmita, 

Armanugrahani, dan Taufik Hendrawan mengemukakan pengertian aktiva tetap, 

yakni : 

“Aktiva tetap merupakan aktiva jangka panjang atau aktiva yang 

relatif permanen.”  

 
 Menurut Harnanto (2002:314), mendefinisikan aktiva tetap, yakni: 

“Aktiva tetap adalah setiap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh 
perusahaan, yang dipakai atau digunakan secara aktif dalam operasi 
normal dan mempunyai umur atau masa kegunaan yang relatif 
permanen.” 
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Soemarso (2005:20), mengemukakan aktiva tetap, yakni: 

“Aktiva tetap adalah aktiva berwujud ( tangible fixed asset) yang: 
- Masa manfaatnya lebih dari satu tahun 
- Digunakan dalam kegiatan normal perusahaan  
- Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal 

perusahaan, serta 
- Nilainya cukup besar. 
 

Kemudian Mulyadi  (2001:591), menyatakan pengertian aktiva tetap : 

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

 Dari definisi yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai aktiva tetap 

atau plant assets atau fixed assets, diketahui bahwa yang dimaksud dengan aktiva 

tetap adalah semua aktiva yang berwujud (dibedakan dengan aktiva tidak 

berwujud) yang dimiliki perusahaan, dimana tujuan utama pemilikan itu adalah 

untuk kegiatan normal perusahaan, tidak untuk dijual kembali dan memiliki masa 

manfaat lebih dari satu tahun. 

 

2.1.2 Klasifikasi Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap merupakan harta berwujud (tangible assets) yang digunakan 

secara terus-menerus dalam kegiatan operasional perusahaan. Aktiva tetap ini 

dapat berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, kendaraan, dan lain-lain. 

Menurut Warren, dkk.  (2005:492), yang dialihbahasakan oleh Aria 

Farahmita, Armanugrahani, dan Taufik Hendrawan menyatakan klasifikasi aktiva 

tetap adalah: 

“1. Aktiva berwujud (tangible assets): 
- Aktiva pabrik (plant assets) atau properti pabrik 
- Peralatan (property, plant, and equipment) 

  2. Aktiva tak berwujud (intangible assets) 
- Paten 
- Hak cipta 
- Merek dagang 
- Goodwill.” 
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Menurut Meigs, dkk. (2002:338), aktiva yang digunakan dalam operasi 

perusahaan digolongkan dalam tiga kategori, yaitu : 

“a. Tangible plant asset : 
- Plant property, including are plant assets of limited useful life 

such as buildings and office equipment. 
- Land 

b.  Intangible asset: 
- Patents 
- Copyrights 
- Trademarks 
- Franchises 
- Goodwill 

c.  Natural resources.” 

 

2.1.3 Penilaian Aktiva Tetap 

 Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 16 (2004:16.8), dikatakan 

bahwa : 

“Aktiva tetap disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan.” 

 
 Sedangkan menurut Soemarso (2005:30), mengemukakan tentang 

penilaian aktiva tetap : 

 “Aktiva tetap dinilai sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan 
dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Tetapi, apabila manfaat 
ekonomi dari suatu aktiva tetap tidak lagi sebesar nilai bukunya, 
maka aktiva tetap tersebut harus dinyatakan sebesar jumlah yang 
sepadan dengan nilai manfaat ekonomi yang tersisa.” 

 

2.1.4 Pencatatan Perolehan Aktiva Tetap 

 Aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Macam-macam cara 

untuk memperoleh aktiva tetap menurut Harnanto (2002:323), menyatakan 

bahwa perolehan aktiva tetap dapat diperoleh melalui : 

“1. Pembelian tunai 
 2.  Pembelian dengan harga tergabung 
 3.  Pembelian angsuran 
 4.  Sewa guna usaha pembiayaan 
 5.  Pertukaran dengan aktiva non moneter 
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 6.  Pertukaran dengan sekuritas 
 7.  Dibangun sendiri 
 8.  Donasi atau sumbangan.” 
 

Berdasarkan pendapat di atas, maka aktiva tetap dapat diperoleh 

perusahaan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut : 

1. Pembelian tunai 

Pembelian tunai adalah cara perolehan aktiva tetap dengan cara perusahaan 

mengeluarkan sejumlah uang tunai. Nilai perolehan aktiva tetap yang didapat 

melalui transaksi pembelian tunai ini diukur dengan jumlah uang atau kas 

yang dibayar dalam transaksi dan pengeluaran-pengeluaran lain yang terjadi 

dalm hubungannya dengan usaha untuk mendapatkan dan menempatkan 

aktiva sampai pada kondisi siap pakai.  

2. Pembelian dengan harga tergabung 

Dalam penentuan nilai perolehan aktiva tetap yang didapat melalui transaksi 

pembelian tunai, ada kalanya menimbulkan kesulitan. Hal tersebut terjadi 

karena dalam transaksi pembelian tersebut terdapat beberapa jenis aktiva 

tetap. Didalam akuntansi, aktiva tetap yang berlainan jenis harus dicatat secara 

terpisah. Oleh sebab itu, akan timbul persoalan mengenai besarnya nilai 

perolehan dari masing-masing jenis aktiva tetap yang diperoleh dari 

pembelian dengan harga tergabung, yang kemungkinan terdiri dari sebagian 

aktiva tetap yang harus disusutkan dan sebagian lainnya merupakan aktiva 

tetap yang tidak perlu disusutkan. 

3. Pembelian Angsuran 

Pembelian angsuran yang dimaksud adalah pembelian cicilan jangka panjang 

yaitu pembelian aktiva tetap yang pembayarannya tidak sekaligus, tetapi 

berangsur-angsur dan pelunasannya memerlukan waktu lebih dari satu tahun. 

Jurnal pencatatan  dengan pembelian angsuran: 

Saat perolehan, 

Dr. Aktiva tetap  xxx 

 Cr. Kas xxx 

 Cr. Wesel bayar xxx 
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Saat pembayaran angsuran, 

Dr. Wesel bayar xxx  

Dr. Biaya bunga xxx 

 Cr. Kas  xxx 

 Cr. Diskon wesel bayar  xxx 

4. Sewa guna usaha dengan pembiayaan 

Menurut Soemarso (2005:331), definisi sewa guna usaha adalah: 

“Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang 
memberikan hak kepada penyewa (lesee) untuk menggunakan aktiva 
tetap atau barang modal yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan 
(lessor), dalam jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran sewa 
tertentu.”  

5. Pertukaran dengan aktiva nonmoneter 

Transaksi pertukaran antar aktiva tetap membuat dihentikannya suatu aktiva 

dari pemakaian tetapi juga sekaligus diperolehnya aktiva yang baru. Dalam 

transaksi pertukaran antar aktiva tersebut bisa mencakup adanya pembayaran 

dan penerimaan sekedar untuk menutup kekurangan atau perbedaan nilai dari 

kedua macam aktiva yang dipertukarkan. Transaksi yang demikianlah yang 

dinamakan dengan transaksi pertukaran aktiva nonmoneter.  

6. Pertukaran dengan sekuritas (surat-surat berharga)  

Perusahaan bisa mendapatkan aktiva tetapnya dengan melalui pertukaran 

dengan surat-surat berharga atau sekuritas, berupa saham atau hutang obligasi 

yang diterbitkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Menurut Soemarso 

dalam bukunya berjudul Akuntansi Suatu Pengantar (2005:332), nilai 

perolehan aktiva yang didapat melalui transaksi pertukaran dengan sekuritas 

adalah berdasarkan hal berikut: 

“a. Harga pasar dari sekuritas yang diserahkan dalam transaksi atau 

b. Harga pasar aktiva yang didapat, tergantung mana yang paling 

jelas dapat diukur.”   

7. Dibangun sendiri 

Kadang-kadang perusahaan tidak memenuhi kebutuhan akan aktiva tetapnya 

dengan membeli dari pihak lain, tetapi dengan cara membangun atau membuat 

sendiri. Adapun alasan yang mendorong perusahaan untuk memperoleh aktiva 
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tetap melalui cara membangun atau membuat sendiri untuk menjalankan 

operasinya adalah: 

a. memanfaatkan fasilitas yang menganggur, 

b. menghemat biaya konstruksi (cost saving), 

c. mencapai standar kualitas konstruksi yang lebih tinggi, dan 

d. agar dapat segera dioperasikan. 

8. Donasi atau sumbangan 

Aktiva tetap yang diperoleh perusahaan dari hadiah atau sumbangan sering 

terjadi. Untuk aktiva yang diterima, jika diperlukan biaya atau pengeluaran 

atas perolehannya, maka tidak dapat dijadikan dasar pencatatan harga 

perolehan, karena jumlahnya yang relatif kecil dari nilai aktiva tetap dari 

donasi.  

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 16 (2004:16.3), menyatakan : 

“Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicata sebesar 

harga taksiran atauharga pasar yang layak dengan mengkreditkan 

akun ‘modal donasi’.” 

Jurnal pencatatan: 

Dr. Aktiva tetap xxx 

 Cr. Modal donasi/ sumbangan xxx 

 
 

2.1.5 Pengeluaran-pengeluaran Setelah Perolehan Aktiva Tetap 

 Selama penggunaannya, aktiva tetap masih memerlukan pengeluaran-

pengeluaran untuk meningkatkan efisiensi serta memperpanjang masa manfaat 

aktiva tersebut. Pengeluaran ini dapat berupa capital atau revenue expenditure. 

 Dalam Standar Akuntansi keuangan (SAK) No. 16 (2004:16.7), 

dinyatakan bahwa: 

“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 standar kinerja, harus ditambahkan pada jumlah 
tercatat aktiva yang bersangkutan. Pengeluaran setelah perolehan 
(subsequent expenditures) pada properti, pabrik dan peralatan hanya 
diakui sebagai suatu aktiva jika pengeluaran meningkatkan kondisi 
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aktiva melebihi standar kinerja semula. Pengeluaran untuk perbaikan 
atau perawatan aktiva tetap untuk menjaga manfaat keekonomian 
masa yang akan datang yang dapat diharapkan perusahaan, untuk 
mempertahankan standar kinerja semula atas suatu aktiva, biasanya 
diakui sebagai beban saat terjadi.” 
 

 Kemudian menurut Kieso, dkk. (2001:24), yang dialihbahasakan oleh 

Gina Gania, menyatakan bahwa biaya-biaya selama masa kegunaan aktiva tetap 

terdiri dari: 

 “1.  Biaya penambahan 
   2.  Biaya perbaikan dan penggantian 
   3.  Biaya penyusunan kembali dan pemasangan kembali 
   4.  Biaya reparasi.” 
   
 Pada dasarnya, pengeluaran-pengeluaran untuk aktiva tetap setelah 

pengeluaran, dapat dikategorikan untuk menjadi pengeluaran modal (capital 

expenditure) dan pengeluaran pendapatan (revenue expenditure), 

1. Pengeluaran modal 

Menurut Soemarso (2005:340), definisi pengeluaran modal, yakni: 

“Pengeluaran modal adalah pengorbanan yang diharapkan akan 
memberikan manfaat lebih dari satu tahun di masa yang mendatang, 
dan oleh sebab itu harus dicatat sebagai suatu aktiva dan didepresiasi 
selama masa manfaatnya.” 

 
2. Pengeluaran pendapatan 

Pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) untuk aktiva tetap merupakan 

pos-pos biasa yang bersifat rutin, tidak menambah umur aktiva, jumlahnya 

relatif kecil dan sulit untuk mengukur manfaat dimasa datang. Pengeluaran 

pendapatan ini tidak perlu dikapitalisasi dan dibebankan pada saat terjadinya. 

  

2.2 Depresiasi Aktiva Tetap 

2.2.1 Pengertian Depresiasi 

Aktiva tetap (kecuali tanah) tidak akan dapat dipergunakan untuk 

selamanya. Setiap aktiva pada suatu saat nanti pasti tidak akan dapat 

dipergunakan lagi atau diganti dengan yang lain. Nilai aktiva tetap akan semakin 

menurun dari waktu ke waktu, sehingga secara bertahap harga perolehan dari 
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aktiva tetap harus dialokasikan ke periode dimana penghasilan dari penggunaan 

tersebut direalisasikan. 

Pada saat pemilikannya, aktiva tetap dicatat sebesar harga perolehannya. 

Untuk mengalokasikan harga perolehan aktiva tetap tersebut kedalam periode 

penggunaannya, maka total harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi kepada 

taksiran umur aktiva tersebut. 

Proses alokasi harga perolehan aktiva tetap tersebut dikenal dengan 

depresiasi. Berikut beberapa pendapat yang mengemukakan tentang definisi 

penyusutan atau depresiasi: 

Greunig (2005:170), yang dialihbahasakan oleh Edward Tanujaya 

menyatakan sebagai berikut: 

“Depresiasi adalah alokasi sitematis atas jumlah yang dapat 

disusutkan dari suatu aktiva selama masa manfaatnya.” 

 
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 17 (2004:17.1), 

menyatakan: 

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

 

Konsep lain juga dikemukakan oleh Hendrikson (2002:81), yang 

dialihbahasakan oleh Nugroho Widjajanto, menyatakan: 

“Penyusutan akuntansi merupakan pengalokasian biaya awal suatu 

aktiva (dikurangi nilai sisa jika ada) secara rasional dan sistematis 

sepanjang masa manfaat yang diharapkan untuk aktiva itu.” 

 
Dari beberapa definisi penyusutan tersebut, diketahui bahwa penyusutan 

atau depresiasi merupakan suatu sistem akuntansi yang bertujuan untuk 

mengalokasikan cost atau nilai dasar suatu aktiva, selama masa ekonomisnya 

dengan cara yang sistematis dan rasional. 

Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang: 

a. Diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, dan  
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b. Memiliki suatu masa manfaat yang terbatas, dan 

c. Dipertahankan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau 

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

Aktiva yang dapat disusutkan seringkali merupakan bagian signifikan 

aktiva perusahaan. Oleh  karena penyusutan aktiva tetap dapat berpengaruh secara 

signifikan dalam menentukan dan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha 

perusahaan. 

Masa manfaat adalah: 

a. Periode suatu aktiva diharapkan digunakan oleh perusahaan, atau 

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

perusahaan. 

Estimasi dari masa manfaat suatu aktiva yang dapat disusutkan atau suatu 

kelompok aktiva serupa yang dapat disusutkan adalah suatu masalah 

pertimbangan yang biasanya berdasarkan pengalaman dengan jenis aktiva yang 

serupa. Untuk suatu aktiva yang menggunakan teknologi baru atau yang 

digunakan dalam pemberian suatu jasa baru dan hanya sedikit pengalaman 

mengenai jasa tersebut, estimasi masa manfaat lebih sulit namun tetap dibutuhkan. 

Masa manfaat dari suatu aktiva yang dapat disusutkan untuk suatu 

perusahaan mungkin lebih pendek daripada usia fisik (physical wear and tear) 

yang tergantung pada faktor operasional (seperti frekuensi penggunaan aktiva, 

program perbaikan, dan pemeliharaan), dan 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. 

Jumlah yang dapat disusutkan (depreciable amount) adalah biaya 

perolehan suatu aktiva, atau jumlah lain yang disubstitusikan untuk biaya dalam 

laporan keuangan dikurangi nilai sisanya. 

Penghapusan aktiva adalah penghapusan nilai buku yang tercantum tidak 

lagi menggambarkan manfaat dari aktiva yang bersangkutan. Penghapusan aktiva 

berbeda dengan penyusutan. 
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2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi dalam Menentukan Depresiasi 

Aktiva Tetap 

Nilai penyusutan atau depresiasi yang dibebankan dalam tahun-tahun yang 

dimiliki dan disusutkan aktiva tetap akan dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Menurut Stice, dkk. (2005:105), yang dialihbahasakan oleh Safrida Rumendang 

Parulian dan Ahmad Maulana , ada empat faktor yang akan menentukan dalam 

penetapan penyusutan, yaitu sebagai berikut: 

 “a.  Harga perolehan aktiva 
  b.  Nilai residual atau nilai sisa 
  c.  Masa manfaat 
  d.  Pola penggunaan.” 
 

Harga perolehan aktiva tetap 

Harga perolehan aktiva tetap adalah semua pengeluaran atau pengorbanan 

yang terjadi untuk mendapatkan aktiva itu sampai dengan keadaan siap pakai. 

Nilai sisa atau nilai residu pada akhir pemakaian 

Nilai sisa atau nilai residu aktiva adalah jumlah uang yang diharapkan akan 

diperoleh melalui penjualan aktiva yang bersangkutan, apabila tiba saatnya 

harus diberhentikan dari pemakaiannya. Hasil penjualan aktiva tetap tersebut 

setelah diberhentikan dari pemakaiannya sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan harga dan keadaan pasar serta kebijakan pemberhentian aktiva 

dari pemakaiannya. Dengan kata lain, nilai sisa adalah nilai yang diperkirakan 

secara wajar dapat direalisasi pada saat aktiva tetap disusutkan. 

Umur atau masa manfaat aktiva 

Merupakan umur ekonomis aktiva yang dikaitkan dengan penggunaan umur 

aktiva tersebut. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan aktiva tetap 

berwujud mempunyai kemampuan untuk memberikan jasanya dalam waktu 

yang terbatas, yaitu: 

1) Faktor fisik 

Faktor-faktor fisik yang membatasi umur aktiva tetap, antara lain: 

a. Karena pemakaian 
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b. Karena umur 

c. Kerusakan-kerusakan 

2) Faktor fungsional 

Faktor fungsional yang membatasi umur aktiva tetap, antara lain: 

a. Ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi 

sehingga perlu diganti. 

b. Adanya perubahan permintaan terhadap barang dan jasa yang 

dihasilkan. 

c. Adanya kemampuan teknologi sehingga aktiva tersebut tidak 

ekonomis lagi jika dipakai. 

Sifat dan pola pemakaian aktiva tetap 

pola penggunaan aktiva tetap akan menentukan metode penyusutan yang 

digunakan dalam menetapkan beban penyusutan. Dalam menentukan nilai 

penyusutan ini perlu diperhatikan bagaimana aktiva tersebut digunakan. 

Apakah dihubungkan dengan pola waktu atau dengan pola hasil produksi, hal 

ini dapat mempengaruhi nilai penyusutan. 

 Sedangkan Menurut Hendriksen (2002:82), yang dialihbahasakan oleh 

Nugroho Widjajanto, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih 

metode penyusutan sebagai berikut: 

“1. Hubungan antara penurunan nilai aktiva dengan penggunaaan  
waktu: 
a. nilai aktiva menurun karena fungsi penggunaan dan bukan 

sebagai fungsi terlewatnya waktu, gunakan metode beban 
variabel 

b. manfaat mendatang akan menurun sebagai suatu fungsi 
waktu ketimbang sebagai fungsi penggunaan, gunakan 
metode garis lurus 

 2. Pengaruh keusangan 
Keusangan bukan merupakan fakta yang penting dalam 
menetapkan usia aktiva, gunakan metode beban variabel 

 3. Pola biaya reparasi dan pemeliharaan 
a. biaya reparasi dan pemeliharaan relatif proporsional 

terhadap penggunaan, gunakan metode beban variabel 
b. biaya reparasi dan pemeliharaan relative bersifat konstan 

atau menurun sepanjang usia aktiva, gunakan metode garis 
lurus 
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c. biaya reparasi dan pemeliharaan bersifat konstan atau 
menurun sepanjang usia aktiva, gunakan metode garis lurus 

d. biaya reparasi dan pemeliharaan meningkat gunakan metode 
beban menurun 

4. Kemungkinan perubahan dalam pendapatan perusahaan 
terhadap penggunaan aktiva 
a. pendapatan bersifat proporsional terhadap penggunaan, 

gunakan metode beban variabel 
b. pendapatan relatif konstan sepanjang usia aktiva, gunakan 

metode garis lurus 
c. pendapatan bersifat konstan atau meningkat sepanjang usia 

aktiva, gunakan metode beban meningkat 
d. pendapatan menurun atau ketidakpastian mengenai 

pendapatan selama bertahun-tahun belakangan, gunakan 
metode beban menurun 

 5. Tingkat efisiensi operasi aktiva yang bersangkutan 
a. efisiensi operasi relatif konstan sepanjang usia aktiva, 

gunakan metode garis lurus 
b. efisiensi operasi bersifat konstan atau meningkat sepanjang 

usia aktiva, gunakan metode beban meningkat 
c. efisiensi operasi menurun sepanjang usia aktiva, gunakan 

metode beban menurun.” 
 

 

2.2.3 Evaluasi Berbagai Metode Depresiasi Aktiva Tetap 

Aktiva tetap berwujud dapat disusutkan dengan beberapa metode. Oleh 

karena itu pemilihan metode penyusutan yang akan dipakai terhadap suatu aktiva 

tetap berwujud harus dipertimbangkan sebaik-baiknya. Menurut Standar 

Akuntansi Keuangan (SAK) No. 17 (2004:17.3), menyatakan: 

“ Jumlah yang dapat disusutkan, dialokasikan kesetiap periode 
akuntansi selama masa manfaat aktiva dengan berbagai metode yang 
sistematis metode manapun yang dipilih, konsistensi dalam 
penggunaannya adalah perlu, tanpa memandang tingkat profitabilitas 
perusahaan dan pertimbangan perpajakan, agar dapat menyediakan 
daya banding hasil operasi perusahaan dari periode ke periode.” 

 

Metode penyusutan yang dipilih dan dianggap tepat untuk jenis aktiva 

tertentu, belum dapat dipastikan akan tepat untuk diterapkan pada jenis aktiva 

lain, karena perbedaan sifat dan pola penggunaan aktiva tersebut. Jumlah yang 
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disusutkan dialokasi ke setiap periode akuntansi selama masa manfaat aktiva 

dengan berbagai metode yang sistematis. 

Menurut Kieso, dkk.  (2001:61), yang dialihbahasakan oleh Gina Gania, 

metode penyusutan dibagi ke dalam empat kelompok, yaitu: 

 “1.  Metode aktivitas (unit penggunaan atau produksi) 
  2.  Metode garis lurus 
  3.  Metode beban menurun (dipercepat): 
 a.  Metode jumlah angka tahun 
 b.  Metode saldo menurun 
  4.  Metode penyusutan khusus: 
 a.  Metode kelompok dan gabungan (komposit) 
 b.  Metode campuran atau kombinasi.” 
 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 17 (2004:17.3), 

penyusutan dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan 

menurut kriteria sebagai berikut: 

”a.  Berdasarkan waktu : 
(i) Metode garis lurus (straight line method) 
(ii)  Metode pembebanan yang menurun : 

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

- Metode saldo menurun/saldo menurun ganda 
(declining/double declining balance method) 

b. Berdasarkan penggunaan : 
(i) Metode jam jasa (service hours method) 
(ii)  Metode jumlah unit produksi (productive output method) 

c. Berdasarkan kriteria lainnya : 
(i) Metode berdasarkan jenis dan kelompok (group and 

composite method) 
(ii)  Metode anuitas (annuity method) 
(iii)  Sistem persediaan (inventory method).” 

        

Menurut Stice, dkk. (2005:107), yang dialihbahasakan oleh Safrida 

Rumendang Parulian dan Ahmad Maulana menyatakan bahwa dalam terdapat tiga 

pengelompokan metode penyusutan, yaitu: 

 “a.  Metode penyusutan berdasarkan faktor waktu: 
   1)  Metode garis lurus 

2)  Metode yang dipercepat: 
- Metode jumlah angka tahun 
- Metode saldo menurun 
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b.  Metode penyusutan berdasarkan faktor penggunaan 
 1)  Metode jumlah jam jasa 
 2)  Metode jumlah unit produksi 
c.  Metode penyusutan kelompok dan gabungan.” 

 

 

Metode Garis Lurus 

Metode ini merupakan metode yang sederhana dan banyak digunakan oleh 

perusahaan. Metode ini berkaitan dengan alokasi menurut lewatnya waktu dan 

mengakui beban periodik yang sama besarnya selama usia harta. 

Depresiasi ini dihitung dengan rumus: 

 
Depresiasi = HP-NR 
               n 

dimana:  HP = harga perolehan 

 NR = nilai residu  

 n    = taksiran umur pemakaian 

 Metode ini digunakan berdasarkan asumsi sebagai berikut: 

1. tidak terdapat perngaruh keusangan 

2. metode ini menganggap bahwa nilai aktiva tetap mengalami penurunan nilai 

dengan berlalunya waktu 

3. pada biaya reparasi dan pemeliharaan relative konstan tiap tahun 

4. tingkat efisiensi operasi relatif konstan tiap tahun 

5. pendapatan arus kas bersih yang bias dicapai dengan menggunakan aktiva 

yang baik tersebut jalannya konstan selama umur aktiva. 

Contoh: 

Mesin dengan harga perolehan Rp. 600.000,00 taksiran nilai sisa (residu)               

Rp. 40.000,00, dan umur ditaksir selama 4 tahun. Depresiasi tiap tahun dihitung: 

 
Depresiasi  = HP-NR 
               n 
 = Rp. 600.000,00 – Rp. 40.000 
   4 tahun 

 = Rp. 140.000,00 
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Jika disusun akan terlihat besarnya penyusutan seperti dalam tabel: 

 
Tabel 2.1 

 Depresiasi - Metode Garis Lurus 

Tahun Depresiasi Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai Buku 
Aktiva 

1   Rp. 600.000,00 
2 Rp. 140.000,00 Rp. 140.000,00 Rp. 460.000,00 
3 Rp. 140.000,00 Rp. 280.000,00 Rp. 320.000,00 
4 Rp. 140.000,00 Rp. 420.000,00 Rp. 180.000,00 
5 Rp. 140.000,00 Rp. 560.000,00 Rp.   40.000,00 
 Rp. 560.000,00 Rp. 560.000,00  

 

Metode Beban Menurun 

Metode beban menurun juga didasarkan pada berlalunya waktu. Tetapi 

metode ini menetapkan beban penyusutan yang tinggi dalam tahun-tahun pertama 

dari pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun berikutnya 

semakin menurun. Metode ini merupakan pendekatan yang paling rasional, karena 

didasarkan pada kapasitas suatu aktiva yang maksimum akan diperoleh pada saat 

dini dan makin lama akan berkurang kapasitasnya. Metode ini sangat dianjurkan 

untuk digunakan pada aktiva tetap yang memerlukan biaya reparasi yang 

memerlukan biaya reparasi yang semakin meningkat.  

Dasar pemikiran metode ini, bahwa akan terjadi pengurangan dalam 

efisiensi aktiva, jumlah unit yang diproduksi atau manfaat lainnya sesuaidengan 

berjalannya umur aktiva. Hal ini disebabkan oleh semakin seringnya dilakukan 

perbaikan dan pemeliharaan yang relatif sedikit. Penurunan kapasitas aktiva atau 

beban penyusutan disatu pihak, dan meningkatkan beban pemeliharaan dari tahun 

ke tahun relatif stabil. 

Metode beban menurun terbagi atas: 

1. Metode Jumlah Angka Tahun 

Metode ini menetapkan beban penyusutan periodik dengan menetapkan 

sederetan pecahan, masing-masing dengan nilai lebih kecil daripada harga 

perolehan aktiva. Perolehan ini dihitung dengan menjumlahkan periode umur dari 

aktiva yang bersangkutan. Angka-angka untuk tujuan perhhitungan pecahan yang 
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menurun ialah angka tahunan yang disusun dalam ukuran terbalik. Pembebanan 

beban penyusutan secara berkala akan menurun secara tetap selama taksiran umur 

aktiva tetap, karena secara berturut-turut tiap tahun akan dikalikan dengan 

pecahan yang semakin kecil. 

 
Rumus:   S = n . n+1 
       2 

 Metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut: 

1. metode ini menetapkan biaya penyusutan yang tertinggi pada tahun pertama 

dari pemakaian aktiva dan beban penyusutan untuk tahun-tahun berikutnya 

menurun 

2. pengaruh keusangan 

3. efisiensi operasi semakin menurun yang menyebabkan naiknya biaya operasi 

lainnya, sedangkan turunnya efisiensi berakibat pada pemakaian bahan baku 

dan tenaga kerja lebih banyak 

4. beban reparasi dan pemeliharaan meningkat  

5. konstribusi pendapatan yang menurun atau ketidakpastian mengenai 

pendapatan selama tahun-tahun belakangan. 

Contoh: 

Suatu aktiva harga perolehannya Rp. 1.500.000,00 dengan nilai residu                   

Rp. 500.000,00 dan ditaksir umur ekonomisnya adalah lima tahun. Tariff 

penyusutan untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut: 

1+2+3+4+5 = 15 

Tahun ke-1 = 5/15 

Tahun ke-2 = 4/15 

Tahun ke-3 = 3/15  

Tahun ke-4 = 2/15 

Tahun ke-5 = 1/15 

Atau  
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S = 5 . 5+1 
   2 

    
   = 30 
       2 

   = 15 

 

Tabel 2.2 

Depresiasi – Metode Jumlah Angka Tahun 

Tahun Debet  
Depresiasi 

Kredit  
Akumulasi 
Depresiasi 

Total  
Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai  
Buku 

     1.500.000 
1 5/15 x 1.000.000= 

333.333,33 
333.333,33 333.333,33 1.166.666,67 

2 4/15 x 1.000.000= 
266.666,67 

266.666,67 599.999,99 900.000 

3 3/15 x 1.000.000= 
200.000 

200.000 799.999,99 700.000 

4 2/15 x 1.000.000= 
1.333.333,33 

133.333,33 933.333,33 566.666,67 

5 1/15 x 1.000.000= 
66.666,67 

66.666,67 999.999,99 500.000 

 

2. Metode Saldo Menurun 

Dalam metode ini, beban penyusutan dihitung dengan cara mengalikan 

tarif yang tetap dengan nilai buku aktiva. Karena nilai buku aktiva setiap tahun 

menurun maka beban penyusutan tiap tahunnya juga menurun. Tarif ini dihitung 

dengan rumus: 

 

Tarif = 1 - n NR/HP     

 
Dimana: 

n      = umur ekonomis 

NR  = nilai buku 

HP  = harga perolehan 
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Contoh: 

Perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan Rp. 1.500.000,00 dan 

diperkirakan memiliki nilai residu Rp. 500.000,00. ditaksir umur ekonomisnya 

selama lima tahun. Penyusutan mesin dihitung sebagai berikut: 

T = 1 -  5 000.500.1/000.500      

   = 19,73% 
Tabel 2.3 

Depresiasi – Metode Saldo Menurun 

Tahun 
Debet  

Depresiasi 

Kredit  
Akumulasi 
Depresiasi 

Total  
Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai  
Buku 
Mesin 

    1.500.000 
1 19,73% x 1.500.000= 

295.950 
295.950 295.950 1.204.050 

2 19,73% x 1.204.050= 
237.559,07 

237.559,07 533.509,07 966.490,93 

3 19,73% x 966.490,93= 
190.688,66 

190.688,66 724.197,73 775.802,27 

4 19,73% x 775.802,27= 
153.065,79 

153.065,79 877.263,52 622.736,48 

5 19,73% x 622.736,48= 
122.865,91 

122.865,91 1.000.129,43 499.870,57 

 

Metode Saldo Menurun Ganda 

Dalam metode ini, dasar yang digunakan untuk menghitung penyusutan 

adalah persentase penyusutan dengan cara garis lurus. Persentase ini dikalikan dua 

dan setiap tahunnya dikalikan dengan nilai buku aktiva tetap. 

 
Contoh perhitungan: 

Perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan Rp. 1.500.000,00 dan 

diperkirakan memiliki umur residu Rp. 500.000,00. ditaksir memiliki umur 

ekonomis selama lima tahun. Penyusutan mesin dihitung sebagai berikut: 

Karena tarif penyusutan garis lurus 20%, maka tarif saldo menurun ganda adalah 

2 x 20% = 40%. 
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Tabel 2.4 

Depresiasi- Metode Saldo Menurun Ganda 

Tahun Debet  
Depresiasi 

Kredit  
Akumulasi 
Depresiasi 

Total  
Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai  
Buku 
Mesin 

    1.500.000 
1 40% x 1.500.000= 

600.000 
600.000 600.000 900.000 

2 40% x 900.000= 
360.000 

360.000 960.000 540.000 

3 40% x 540.000= 
216.000 

216.000 1.176.000 324.000 

4 40% x 324.000= 
129.600 

129.600 1.305.600 194.400 

5 40% x 194.400= 
77.760 

77.760 1.383.360 116.640 

 

Metode Aktivitas  

Penggunaan metode penyusutan berdasarkan aktivitas didasarkan pada 

pendapat bahwa keadaan suatu aktiva berhubungan dengan penggunaan aktiva 

maupun jumlah produk yang dihasilkan. Umur jasa-jasa aktiva yang tetentu dapat 

dinyatakan dalam jasa-jasa, sedangkan untuk aktiva lainnya dinyatakan dalam 

ssatuan-satuan produksi. 

Metode aktivitas tersebut adalah: 

a. Metode Jam Jasa 

Menurut metode ini, taksiran umur aktiva dinyatakan dalam jam jasa. 

Beban penyusutan secara periodik berubah sesuai dengan banyaknya sumbangan 

yang diberikan oleh aktiva tersebut yang dinyatakan dalam jam jasa. 

 
Contoh perhitungan: 

Perusahaan membeli mesin dengan harga perolehan Rp. 1.500.000,00 dengan 

nilai residu Rp. 500.000,00. ditaksir umur ekonomisnya selama lima tahun. Tahun 

pertama 1.750 jam mesin, tahun kedua 2.250 jam mesin, tahun ketiga 2.500 jam 

mesin, tahun keempat 2.000 jam mesin, dan tahun kelima 1.500 jam mesin.  
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Penyusutan mesin dihitung sebagai berikut: 

Penyusutan per jam  = Harga perolehan – Nilai residu 
   Taksiran jam jasa 

 = Rp. 1.500.000,00 – Rp. 500.000,00 
   10.000 jam mesin 

 = Rp. 100,00 
 

Tabel 2.5 

Depresiasi- Metode Jam Jasa 

Tahun 
Jam  

Kerja  
Mesin 

Debet  
Depresiasi 

Kredit  
Akumulasi 
Depresiasi 

Total  
Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai  
Buku 
Mesin 

     1.500.000 
1 1.750 175.000 175.000 175.000 1.325.000 
2 2.250 225.000 225.000 400.000 1.100.000 
3 2.500 250.000 250.000 650.000 850.000 
4 2.000 200.000 200.000 850.000 650.000 
5 1.500 150.000 150.000 1.000.000 500.000 

 

b. Metode Unit Produksi 

Dalam metode penyusutan ini, tarif penyusutan dihitung untuk setiap 

satuan (unit) output yang dihasilkan oleh aktiva tetap yang bersangkutan, 

sehingga penyusutan periodik yang dibebankan sebagai biaya berfluktuasi 

jumlahnya, sebanding dengan perubahan jumlah output yang dihasilkan. 

 
Contoh perhitungan: 

Perusahaan membeli sebuah mesin dengan harga perolehan sebesar Rp. 1.500.000 

dengan nilai residu Rp. 500.000 . ditaksir umur ekonomisnya selama lima tahun. 

Tahun pertama 1.650 unit, tahun kedua 2.150 unit, tahun ketiga 2.350 unit, tahun 

keempat 2.050 unit, dan tahun kelima 1.800 unit. 

Penyusutan per unit = harga perolehan – nilai residu 
          Taksiran hasil produksi 

 = Rp. 1.500.000,00 – Rp. 500.000,00 
         10.000 unit 

 = Rp. 100,00 
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Tabel 2.6 

Depresiasi- Metode Unit Produksi 

Tahun 
Hasil  

Produksi 
(unit) 

Debet  
Depresiasi 

Kredit  
Akumulasi 
Depresiasi 

Total  
Akumulasi 
Depresiasi 

Nilai Buku  
Mesin 

     1.500.000 
1 1.650 165.000 165.000 165.000 1.335.000 
2 2.150 215.000 215.000 380.000 1.120.000 
3 2.350 235.000 235.000 615.000 885.000 
4 2.050 205.000 205.000 820.000 680.000 
5 1.800 180.000 180.000 1.000.000 500.000 

 

Metode Penyusutan Khusus 

1. Group and Composit Life Method 

Group depreciation adalah metode penyusutan aktiva tetap secara 

berkelompok. Jika terdapat sekelompok aktiva tetap yang sejenis dibeli pada saat 

yang sama dan diperkirakan mempunyai umur ekonomis yang sama, menghitung 

penyusutan secara individual merupakan hal yang tidak praktis, maka sebaiknya 

kita gunakan metode penyusutan secara kelompok. 

Metode ini merupakan cara perhitungan penyusutan garis lurus untuk 

sekelompok aktiva. Apabila aktiva yang dimiliki mempunyai umur dan fungsi 

yang berbeda, maka aktiva ini dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok untuk 

masing-masing fungsi. 

Kelemahan perhitungan penyusutan secara kelompok adalah kurangnya 

faktor ketelitian jika dibandingkan dengan perhitungan penyusutan untuk tiap-tiap 

aktiva. 
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Contoh: 

Tabel 2.7 

Depresiasi – Group and Composit Life Method 

Tahun Harga  
Perolehan 

Nilai  
Residu 

Harga  
Perolehan 

yang 
disusutkan 

Umur  
(tahun) 

Penyusutan  
Tahunan 

     1.500.000 
1 1.500.000 500.000 1.000.000 20 50.000 
2 1.200.000 400.000 800.000 10 80.000 
3 1.000.000 250.000 750.000 10 75.000 
4 750.000 150.000 600.000 8 75.000 
5 400.000 50.000 350.000 5 70.000 

Total 4.850.000  3.500.000  350.000 
 

Tarif penyusutan gabungan  = Rp. 350.000,000 : Rp. 4.850.000,00 

 = 7,21% 

Umur aktiva gabungan  = Rp. 3.500.000,00 : Rp. 350.000,00 

 =  10 tahun 

 
2. Inventory Method 

Metode ini dikenal juga dengan sistem taksiran. Metode ini diterapkan 

tanpa memperhatikan adanya alat-alat yang rusak, cacat, atau hilang. Jika ada 

penjualan aktiva yang cacat atau rusak, maka jumlah tersebut harus dikurangkan 

dari jumlah penurunan aktiva. 

 
Contoh perhitungan: 

Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2006 membeli seperangkat peralatan senilai 

Rp. 1.000.000,00. Pada akhir tahun 2006 diketahui nilai peralatan tersebut hanya 

sebesar Rp. 600.000,00. Berdasarkan metode ini penyusutan ditetapkan sebagai 

berikut: 

 Nilai aktiva awal peroide  Rp. 1.000.000,00 

 Nilai aktiva akhir periode  Rp.    600.000,00 - 

 Penyusutan    Rp.    400.000,00 
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2.2.4 Pembebanan Biaya Depresiasi Aktiva Tetap 

Biaya depresiasi atau penyusutan dapat dibebankan sebagai:   

1. Biaya overhead pabrik, jika aktiva tetap yang disusutkan adalah aktiva yang 

bersifat produktif, contohnya mesin-mesin produksi. Biaya overhead pabrik 

diikutsertakan dalam perhitungan harga pokok produksi dan mempengaruhi 

besarnya perhitungan harga pokok penjualan. 

2. Beban usaha, jika aktiva tetap yang disusutkan adalah aktiva yang tidak 

diikutsertakan dalam proses produksi. Contoh, meja kantor dan sebagainya. 

 

2.2.5 Pencatatan Penyusutan Aktiva Tetap 

Nilai penyusutan aktiva tetap akan tercermin dalam income statement atau 

balance sheet. Nilai penyusutan untuk setiap periode akuntansi tertentu akan 

tergambar dalam pembebanannya pada biaya penyusutan periode tersebut. Biaya 

penyusutan akan digolongkan sebagai biaya operasi, jika aktiva tetap yang 

disusutkan adalah bersifat non produktif (aktiva yang tidak turut dalam kegiatan 

produksi, seperti meja kantor, dan lain-lain). 

Sedangkan jika aktiva tetap merupakan productive asset, maka biaya 

penyusutannya harus digolongkan dalam work in process sebagai salah satu faktor 

biaya overhead tetap untuk kemudian diikutsertakan dalam perhitungan cost of 

goods manufactured. 

Nilai penyusutan untuk satu jenis aktiva tetap selama aktiva tersebut 

dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan akan dapat terlihat dalam perkiraan 

akumulasi penyusutan yang merupakan akumulasi seluruh nilai penyusutan dan 

periode-periode yang telah dilalui aktiva tersebut sampai tanggal neraca. 

Hal ini yang harus diperhatikan dalam penyajian nilai penyusutan ini 

adalah dasar penilaian metode penyusutan harus diungkapkan dalam catatan atas 

laporan keuangan. Oleh karena itu, dalam laporan keuangan harus selalu 

dicantumkan hal-hal mengenai dasar perhitungan nilai penyusutan dan metode 

yang digunakan, sehingga dapat memudahkan para pemakai laporan keuangan 

dalam memastikan kewajaran penyajian laporan keuangan, khususnya mengenai 

penyusuutan. 
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2.3 Harga Pokok Produksi 

2.3.1 Pengertian Harga Pokok Produksi 

Terdapat beberapa istilah harga pokok produksi yang dikemukakan oleh 

para ahli. Dari beberapa istilah tersebut ada yang menyebutnya dengan nama cost 

of production (biaya produksi) dan ada pula yang menyebutnya cost of 

manufaktur.  

Menurut Mulyadi  (2005:14), menyatakan bahwa pengertian biaya 

produksi sebagai berikut: 

“Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap pakai untuk 

dijual.” 

 
Menurut Allan Jayaatmaja (2003:3), dinyatakan bahwa pengertian biaya 

produksi adalah: 

“Biaya produksi adalah biaya yang berhubungan dengan pembuatan 

suatu produk.” 

 
Sedangkan menurut Carter & Usry  (2002:2-10), menyatakan bahwa cost 

of manufactur sebagai berikut: 

“ manufacturing cost is usually defined as the sum of three cost 

elements: direct materials, direc labour, and factory overhead.” 

 
Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harga pokok 

produksi merupakan seluruh biaya yang dikorbankan oleh perusahaan untuk 

menghasilkan suatu produk. Dalam perusahaan dagang, biaya produksi atau harga 

pokok produksi ini meliputi biaya pembelian barang dan biaya pengiriman 

barang. Sedangkan dalam perusahaan manufaktur (pabrikasi) biaya produksi 

meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead 

pabrik. Untuk perusahaan yang produksinya bersifat pesanan, maka barang yang 

diproduksi adalah sama dengan barang yang terjual atau harga pokok produksi 

sama dengan harga pokok penjualan. 
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2.3.2 Ruang Lingkup Harga Pokok Produksi 

Ruang lingkup harga pokok produksi adalah seluruh cakupan biaya yang 

terkandung di dalam proses produksi, yakni biaya produksi. Adapun ruang 

lingkup harga pokok produksi tersebut terdiri dari: 

1. Biaya bahan baku 

  Menurut Allan Jayaatmaja (2003:7), biaya bahan baku adalah: 

“Biaya bahan baku yang dipergunakan dalam proses produksi pada 

periode yang bersangkutan.” 

 
Sunarto (2003:5) mengemukakan bahwa biaya bahan baku sebagai 

berikut: 

“Biaya bahan baku merupakan harga pokok bahan yang dipakai 

dalam produksi untuk membuat barang.” 

 
Dari pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya bahan 

baku merupakan bahan yang secara menyeluruh membentuk produk selesai atau 

semua bahan yang akan diolah menjadi bagian langsung dari produk jadi dan 

pemakaiannya dapat diidentifikasikan atau ditelusuri jejaknya, atau merupakan 

bagian integral pada suatu produk tertentu. 

2. Biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung merupakan gaji atau upah dari tenaga kerja 

yang semua pengorbanan jasanya dapat diperhitungkan langsung kedalam 

pembuatan suatu produk tertentu yang dihasilkan atau upah gaji karyawan yang 

dikerahkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Hal ini dikuatkan 

dengan pendapat para ahli berikut: 

Menurut Sunarto (2003:30) yang mengemukakan pengertian biaya tenaga 

kerja langsung merupakan: 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah kompensasi yang dibayarkan 

kepada tenaga kerja langsung yang tenaga kerja yang secara 

langsung bekerja dalam pengolahan barang.” 
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Allan Jayaatmaja (2003:15), biaya tenaga kerja langsung adalah sebagai 

berikut: 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah balas jasa yang diberikan 

kepada karyawan pabrik yang manfaat dapat diidentifikasikan atau 

diikuti jejaknya pada produk tertentu yang dihasilk an perusahaan.” 

 
Sedangkan menurut Mulyadi (2005:321), menyatakan bahwa biaya tenaga 

kerja langsung merupakan: 

“Biaya tenaga kerja langsung adalah gaji atau upah dari semua 

karyawan yang secara langsung ikut serta memproduksi produk jadi, 

yang jasanya dapat disusutkan langsung pada produk.” 

 
3. Biaya overhead pabrik 

 Menurut Allan Jayaatmaja (2003:7), menyatakan biaya overhead pabrik 

sebagai berikut: 

“Biaya overhead pabrik adalah semua jenis biaya kecuali biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang diperlukan dalam 

kegiatan produksi.” 

 
Maka dapat dikatakan bahwa biaya overhead pabrik merupakan semua 

biaya selain biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang diperlukan 

sehubungan dengan aktiva produksi, akan tetapi dapat diidentifikasi atau 

ditelusuri dan dibebankan langsung terhadap produk jadi. 

 

2.3.3 Taksiran Harga Pokok Produksi  

Sesuai dengan konsep harga pokok produksi, maka taksiran harga yang 

ditetapkan akan mengandung biaya yang membentuk barang dalam proses 

produksi tersebut. Dalam hal ini yang merupakan biaya yang terkandung dalam 

proses produksi adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya 

overhead pabrik. Dengan kata lain, sebelum menaksir besarnya harga pokok 

produksi terlebih dahulu harus dihitung mengenai biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang terlibat dalam proses produksi.  
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a. Biaya bahan baku 

Bahan baku yang diolah dalam perusahaan manufaktur biasanya dapat 

diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau dari pengolahan sendiri. Di dalam 

memperoleh bahan baku perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah 

harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya pembelian, 

pergudangan, dan biaya-biaya perolehan lainnya. 

Menurut prinsip akuntansi yang lazim semua biaya yang terjadi untuk 

memperolah bahan baku dan untuk mendapatkannya dalam keadaan siap pakai 

untuk diolah, merupakan unsur harga pokok bahan yang dibeli. Oleh karena itu, 

harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur 

pembelian saja. Haga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah biaya-

biaya pembelian, dan biaya-biaya lain (biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan 

bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah) atau biaya akuisisi.  

Namun pada kenyataannya harga beli dan biaya pembelian, seperti biaya 

transportasi sajalah yang diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku. Hal ini 

dikarenakan biaya tersebut mudah untuk diperhitungkan sebagai harga pokok 

bahan baku. Biaya akuisisi atau biaya lainnya seperti biaya melakukan fungsi 

pembelian, penerimaan, pembongkaran, pemeriksaan, asuransi, penyimpanan, dan 

akuntansi merupakan biaya yang sulit diperhitungkan. Hal ini dikarenakan 

menyesuaikan setiap faktur dengan semua biaya akuisisi yang terlibat, 

memerlukan usaha yang biayanya lebih besar daripada manfaat yang diperoleh 

dengan semakin akuratnya biaya.  

Dari alasan tersebut di atas, maka perhitungan harga pokok bahan baku 

akan terdiri dari perhitungan harga beli dan biaya transportasi saja, sedangkan 

biaya akuisisi akan diperhitungkan dan menjadi unsur dalam biaya overhead 

pabrik. 
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b. Biaya tenaga kerja langsung  

Biaya tenaga kerja merupakan jumlah seluruh pembayaran kepada tenaga 

kerja produksi, antara lain meliputi upah regular, upah lembur, upah insentif atau 

bonus, dan tunjangan-tunjangan. Menurut Mulyadi (2005:321), biaya tenaga 

kerja terdiri dari tiga golongan besar, yakni: 

“a. gaji dan upah regular, 
 b.  premi lembur, dan 
 c.  biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja (labor related   

cost).”   
 

Gaji dan Upah Reguler 

Terdapat berbagai macam cara perhitungan upah karyawan dalam 

perusahaan. Salah satu cara perhitungannya adalah dengan mengalikan tariff upah 

dengan jam kerja karyawan. Dengan demikian untuk menentukan upah seorang 

karyawan perlu dikumpulkan data jumlah jam kerjanya selama periode waktu 

tertentu. 

Menurut Allan Jayaatmaja (2003:17), menyatakan tentang upah regular 

sebagai berikut: 

“Upah regular yang biasa diterima tenaga kerja dihitung 

berdasarkan waktu kerja atau unit produksi dikalika n dengan tarif 

upah yang ditentukan.” 

 
Pencatatan jumlah jam kerja karyawan merupakan kegiatan 

mengumpulkan waktu kerja yang dilakukan oleh karyawan. Kegiatan ini dapat 

dilakukan secara manual atau dengan menggunakan mesin pencatat. Kegiatan 

waktu kerja ini dibagi atas dua kegiatan, yaitu mencatat kehadiran dan mencatat 

waktu kerja. 

 
Premi Lembur 

Premi lembur diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja diluar jam kerja 

yang telah ditetapkan. Menurut Allan Jayaatmaja (2003:17), perlakuan atas 

premi lembur dapat terjadi dengan kondisi sebagai berikut: 
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“1. Karena kesulitan pengerjaan pesanan, maka ditambahkan 
keharga pesanan 

 2. Karena normal terjadi, maka menambah biaya overhead pabrik 
sesungguhnya 

 3. Karena abnormal terjadi, maka dilaporkan kedalam laporan 
laba/rugi.” 

 
Biaya-biaya yang Berhubungan dengan Tenaga Kerja (labor related  cost) 

Setup time 

Seringkali terjadi dalam sebuah pabrik memerlukan waktu dan sejumlah 

biaya untuk memulai produksi. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai 

produksi disebut biaya pemula (set up costs). Biaya pemula ini meliputi 

pengeluaran-pengeluaran untuk pembuatan rancang bangun, penyusunan mesin, 

dan peralatan, latihan bagi karyawan, dan kerugian-kerugian yang timbul akibat 

belum adanya pengalaman. Perlakuan terhadap biaya pemula ini jika dimasukkan 

dalam biaya tenaga kerja langsung adalah pada kondisi, biaya tersebut dapat 

diidentifikasikan pada pesanan tertentu. 

 
c. Biaya overhead pabrik 

Overhead pabrik pada umumnya didefinisikan sebagai bahan baku tidak 

langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan semua biaya pabrik lainnya yang tidak 

dapat secara nyaman diidentifikasikan dengan atau dibebankan langsung ke 

pesanan, produk, atau objek lainnya yang spesifik. 

Taksiran biaya overhead merupakan biaya yang dianggarkan sesuai 

dengan karakter biaya pada kapasitas yang ditaksir pada suatu periode. Menurut 

Mulyadi (2005:194), karakter biaya overhead pabrik digolongkan sebagai 

berikut: 

“a.  Biaya bahan penolong 
 b.  Biaya tenaga kerja tidak langsung 
c. Biaya penyusutan aktiva tetap pabrik 
d. Biaya reparasi dan pemeliharaan 
e. Biaya asuransi pabrik 
f. Biaya overhead pabrik lainnya.” 
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2.3.4 Perhitungan Harga Pokok Produksi 

Sebelum menghitung harga pokok produksi, harus dihitung atau diketahui 

terlebih dahulu biaya produksi yang terjadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Adapun cara perhitungan harga pokok 

produksi pada perusahaan manufaktur adalah sebagai berikut: 

Biaya produksi xxx 

Nilai barang dalam proses awal xxx 

Nilai barang dalam proses xxx 

Nilai barang dalam proses akhir (xxx) 

Harga pokok produksi xxx 

 
Sedangkan untuk lebih jelaskan akan penulis sajikan perhitungan secara 

individu atas perolehan biaya produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya 

tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sebagai berikut: 

Biaya bahan baku 

Persediaan awal bahan xxx 

Pembelian bersih (termasuk biaya transportasi, dan retur 

jika ada) 

 

xxx 

Jumlah bahan baku yang tersedia xxx 

Persediaan akhir (xxx) 

Biaya bahan baku xxx 

 
Biaya tenaga kerja langsung 

Gaji xxx 

Upah xxx 

Jamsostek xxx 

Tunjangan-tunjangan xxx 

Total biaya tenaga kerja langsung xxx 
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Biaya overhead pabrik 

Bahan tidak langsung xxx 

Upah tidak langsung xxx 

Listrik xxx 

Biaya air xxx 

Sewa gedung pabrik xxx 

Penyusutan bangunan, peralatan,mesin, 

perlengkapan pabrik 

 

xxx 

Biaya pemeliharaan xxx 

Biaya reparasi xxx 

Pajak bumi dan bangunan xxx 

xxx 

xxx 

Asuransi 

Total biaya overhead pabrik 

 

2.3.5 Manfaat Harga Pokok Produksi 

  Adapun manfaat dari harga pokok produksi adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan harga jual produk 

Perusahaan yang berproduksi massa memproses produknya untuk memenuhi 

persediaan digudang. Dengan demikian biaya produksi dihitung untuk jangka 

waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan 

produk. Dalam penetapan harga jual produk, biaya produksi per unit 

merupakan salah satu informasi yang dipertimbangkan disamping informasi 

biaya lain serta informasi non biaya.  

2. Menentukan realisasi biaya produksi 

Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk 

dilaksanakan, maka manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang 

sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut.   

3. Menghitung laba atau rugi periodik 

Untuk mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam 

periode tertentu mampu untuk menghasilkan laba atau rugi bruto, manajemen 

memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk 
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memproduksi produk dalam periode tertentu. Informasi laba atau rugi bruto 

tersebut diperlukan untuk mengetahui konstribusi produk dalam menutup 

biaya non produksi dan menghasilkan laba atau rugi. 

4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam  proses 

yang disajikan dalam neraca. 

Pada saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggungjawaban keuangan 

periodik, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan 

laporan laba rugi. Di dalam neraca, manajemen harus menyajikan harga pokok 

persediaan produk jadi dan harga pokok produk yang pada tanggal neraca 

masih dalam proses. Untuk tujuan tersebut manajemen perlu 

menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode.  

 

2.4 Analisis Pengaruh Metode Depresiasi terhadap Harga Pokok 

Produksi  

Setiap aktiva tetap yang dimiliki perusahaan mempunyai suatu umur 

ekonomis tertentu. Nilai perolehan aktiva tetap akan disusutkan selama umur 

ekonomis aktiva tersebut. Nilai penyusutan atau depresiasi aktiva akan tergantung 

pada metode yang digunakan. 

Dalam kaitannya dengan aktiva mesin pabrik dalam perusahaan, besarnya 

nilai penyusutan akan dialokasikan sebagai biaya overhead pabrik. Sehingga 

pengalokasian beban depresiasi aktiva tersebut nantinya akan mempengaruhi pada 

besarnya harga pokok produksi.  

Adapun pengaruh metode depresiasi terhadap harga pokok produksi, 

sebagai berikut:  

1. Metode garis lurus 

Dengan penerapan metode ini akan menyebabkan pembebanan beban 

depresiasi yang relatif stabil atau sama dari tahun ke tahun. Sehingga besarnya 

beban depresiasi ini akan mempengaruhi pada pengalokasian beban pada 

overhead pabrik perusahaan. Besarnya biaya overhead pabrik yang 

ditimbulkan akan menjadi relatif stabil, yang mengakibatkan besarnya harga 

pokok produksi dari tahun ke tahun relatif stabil pula. 
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2. Metode pembebanan variabel 

Penerapan metode depresiasi ini akan berpengaruh terhadap besarnya 

pengalokasian beban yang berubah-ubah, maka besarnya biaya overhead 

pabrik juga akan berubah-ubah. Dari hal tersebut akan juga berpengaruh pada 

besarnya harga pokok produksi yang berubah-ubah dari tahun ke tahun. 

3. Metode pembebanan menurun 

Metode ini akan mengakibatkan besarnya pengalokasian beban depresiasi 

pada awal periode besar dan semakin lama akan semakin kecil pada akhir 

periode. Hal ini akan berpengaruh pada pengalokasian beban depresiasi pada 

overhead pabrik perusahaan dan nantinya juga mempengaruhi harga pokok 

produksi. 

4. Metode pembebanan meningkat 

Penerapan metode depresiasi ini akan menyebabkan pembebanan biaya 

penyusutan akan menjadi kecil pada awal periode dan semakin besar pada 

akhir periode. Hal tersebut akan mengakibatkan besarnya overhead pabrik 

untuk awal periode semakin kecil dan harga pokok produksi relatif kecil pula, 

demikian sebaliknya pada akhir periode akan mengakibatkan harga pokok 

produksi semakin besar. 

 


