
 
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam 

yang banyak dimanfaatkan untuk usaha. Indonesia menghasilkan berbagai macam 

tumbuhan, antara lain padi, jagung, kedelai, sayur-sayuran, cabai, ubi, dan 

singkong. Indonesia juga dikenal dengan hasil perkebunannya, antara lain, karet, 

kelapa, sawit, tembakau, kapas,kopi dan tebu. Para investor di Indonesia banyak 

yang bergabung dalam usaha argrikultur salah satunya dalam usaha perkebunan, 

terlihat dari banyaknya perusahaan perkebunan di Indonesia. 

Industri perkebunan memiliki karakteristik khusus yang dapat 

membedakannya dengan industri lainnya. Hal ini terbukti karena adanya aktivitas 

pengelolaan dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan suatu 

produk yang akan dikelola lebih lanjut. Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak 

dibidang agriculture harus mampu menyajikan informasi yang lebih andal dan 

relevan dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak dibidang lainnya yang 

diutamakan adalah pada pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetapnya 

yang berupa aset biologis. 

Indonesia tidak hanya mempunyai kekayaan di industri perkebunan saja, 

tetapi Indonesia juga memilik banyak makhluk hidup seperti hewan yang 

berkembang biak. Hewan juga merupakan aset biologis yang dimiliki oleh 

industri seperti dibidang perternakan, sasaran populasi yang semakin tahun 
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semakin meningkat menandakan bahwa semakin tingginya populasi hewan di 

Indonesia (Departemen Perternakan, 2013). 

Pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terhadap aset biologis 

sebaiknya menggunakan metode akuntansi yang tepat agar perusahaan dapat 

menentukan nilai dari kelompok aset biologisnya secara wajar. Untuk memenuhi 

menjalankan prinsip kesesuaian antara beban dan pendapatan dalam penyusunan 

laporan keuangan, perusahaan harus mampu menilai aset biologis dengan 

kewajaran yang disesuaikan dengan kontribusi dari aset tersebut untuk 

memperoleh keuntungan perusahaan. Sehingga, laporan keuangan yang telah 

perusahaan sajikan tidak bias, informasi yang disajikan merupakan informasi yang 

sesungguhnya terjadi di lapangan dan memberikan informasi ekonomi yang benar 

kepada para pemakainya. 

Kerangka konseptual Standar Akuntansi Keuangan (SAK) laporan 

keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut                          

posisi keuangan, kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi para pemakai                     

dalam pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan harus mampu 

memberikan informasi yang baik dan benar bagi para pemakainya, jika                 

informasi yang diberikan tidak benar dan tidak baik, maka akan berakibat fatal 

dan akan menyesatkan bagi para penggunanya dan dapat mengambil keputusan 

yang salah. 

Menurut Achmad Ridwan (2011) aset biologis merupakan aset yang unik, 

karena mampu bertransformasi pertumbuhan, bahkan setelah aset biologis 

menghasilkan output. Transformasi biologis terdiri atas proses pertumbuhan, 
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degenerasi, produksi, dan prokreasi yang menyebabkan perubahan secara 

kualitatif dan kuantitatif dalam kehidupan hewan dan tumbuhan tersebut. 

Sehingga diperlukannya suatu pengukuran untuk menunjukkan nilai dari aset 

tersebut secara wajar sesuai dengan kontribusinya dalam menghasilkan aliran 

keuntungan ekonomis bagi perusahaan. 

Menurut Rukmalasari (2012) kelompok hewan yang masuk dalam 

klasifikasi aset biologis pada masa pertumbuhan dan perkembangannya 

mengalami laktasi, sedangkan dalam kelompok tumbuhan aset biologis 

mengalami transformasi. Maka, diperlukannya pertimbangan dimana dalam kedua 

klasifikasi aset biologis tersebut mengalami masa yang berbeda. 

Informasi yang berguna bagi para pengguna adalah informasi yang 

mempunyai empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan, 

andal, dan dapat diperbandingkan. Informasi yang berguna harus bebas dari 

kecurangan dan kesalahan yang disengaja, baik yang berhubungan dengan 

pengakuan, pengukuran, penyajian, maupun pengungkapannya. 

Dalam memilih metode akuntansi yang tepat diperlukan untuk memastikan 

setiap elemen-elemen laporan keuangan dan diperlakukan sesuai dengan 

perlakuan akuntansi yang berlaku. Perlakuan akuntansi berbeda-beda bagi setiap 

industri tertentu yang mempunyai karakteristik khusus dibandingkan dengan 

industri yang umum. 

Standar akuntansi keuangan menjadi pedoman utama dalam menyusun 

laporan keuangan, berhubungan dengan penelitian ini mengenai pengelolaan aset 

biologis, pada perusahaan perkebunan, standar akuntansi yang berlaku di 



4 

Indonesia, tidak memunculkan secara spesifik tentang pengukuran, penyajian, 

pengungkapan mengenai perlakuan pada aset biologis. Sedangkan, standar 

akuntansi internasional yang sangat mempengaruhi perusahaan perkebunan adalah 

IAS 41 Agriculture yang mengatur tentang akuntansi untuk aktivitas agriculture. 

Kendala yang dihadapi dalam penerapan IFRS, khususnya IAS 41 adalah adanya 

perubahan pengukuran serta pelaporan akuntansi yang pada awalnya berdasarkan 

pada biaya historis (historical cost) menuju pengukuran dan pelaporan 

berdasarkan nilai wajar (fair value). 

Namun didalam standar akuntansi di Indonesia yang dimaksudkan dalam 

PSAK 16 dinyatakan bahwa penyusutan adalah proses alokasi dan bukan proses 

penilaian  dan penyusutan dapat dipastikan sebagai proses alokasi jumlah yang 

dapat disusutkan dari aset tetap ke berbagai periode selama aset itu digunakan 

untuk memperoleh penghasilan. Dan seperti yang telah kita ketahui,  bahwa 

terdapat dua metode penyusutan menurut PSAK 16 yaitu “metode garis lurus” dan 

“metode penyusutan dipercepat” dan diterapkan dalam “metode saldo menurun” 

dan “metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit”. 

Dalam hal menghitung atau menerapkan metode penyusutan menurut 

standar akuntansi di Indonesia dengan ini penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang metode penyusutan aset biologis. Dengan ini peneliti 

mengajukan judul “ANALISIS METODE PENYUSUTAN ASET BIOLOGIS 

PADA LAPORAN KEUANGAN” (Survey pada Perusahaan Perkebunan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013). 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraikan secara singkat, 

maka penulis dapat mengindentifikasikan masalah yang timbul sebagai berikut : 

1. Apakah perusahaan menerapkan metode penyusutan aset biologis. 

2. Bagaimana perbandingan perlakuan aset biologis sesudah maupun sebelum 

penerapan IAS 41 pada perusahaan. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada publik bahwa 

aset biologis seperti tanaman maupun tumbuhan juga memiliki penyusutan. 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti 

empiris mengenai: 

1. Metode penyusutan yang digunakan perusahaan dalam perhitungan 

penyusutan dengan alasan mengapa metode tersebut yang digunakan. 

2. Perbedaan penerapan IAS 41 sebelum maupun sesudah penerapan standar 

tersebut di dalam perusahaan. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah keterampilan, wawasan, dan 

pengetahuan dalam menganalisi laporan keuangan terutama yang 

terkait dengan aset biologis. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan informasi 

dan sumbangan pemikiran bagi perusahaan, terkait dengan metoda 

akuntansi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian 

selanjutnya yang berhubungan dengan aset biologis,  

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, 

penelitian menggunakan data yang diperoleh melalui situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). Adapun penelitian ini dilakukan pada September 2014 sampai 

dengan Maret 2015. 


