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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Aset  

2.1.1 Definisi  

Aset merupakan semua kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau 

perusahaan baik berwujud maupun tak berwujud yang berharga atau bernilai yang 

akan mendatangkan manfaat bagi seseorang atau perusahaan tersebut. Ada 

beberapa definisi yang menjelaskan tentang aset, dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa:  

“Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan 

diharapkan akan diperoleh perusahaan.”  

 

Definisi aset dalam International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah 

sebagai berikut:  

"An asset is a resource controlled by the enterprise as a result of past 

events and from which future economic benefits are expected to flow to the 

enterprise."  

 

Financial Accounting Standard Board (FASB) memberikan definisi tentang aset, 

yaitu:  

“Assets are probable future economic benefits obtained or controlled by a 

particular entity as a result of transactions or events”  

 

 



8 

Dari berbagai definisi aset tersebut dapat ditarik beberapa karakteristik dari aset, 

yaitu:  

1. Aset merupakan manfaat ekonomi yang diperoleh di masa depan,  

2. Aset dikuasai oleh perusahaan, dalam artian dimiliki ataupun dikendalikan 

oleh perusahaan, dan  

3. Aset merupakan hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu.  

 

2.1.2 Klasifikasi Aset  

Aset dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, seperti aset 

berwujud dan tidak berwujud, aset tetap dan tidak tetap. Secara umum klasifikasi 

aset pada neraca dikelompokkan menjadi aset lancar (current assets) dan aset 

tidak lancar (noncurrent assets) (Kieso, 2007).  

1. Aset lancar (current assets) merupakan aset yang berupa kas dan aset lainnya 

yang dapat diharapkan akan dapat dikonversi menjadi kas, atau dikonsumsi 

dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi, tergantung mana yang paling 

lama. Aset yang termasuk aset lancar seperti kas, persediaan, investasi jangka 

pendek, piutang, beban dibayar di muka, dan lain sebagainya.  

2. Aset tidak lancar (noncurrent assets) merupakan aset yang tidak mudah untuk 

dikonversi menjadi kas atau tidak diharapkan untuk dapat menjadi kas dalam 

jangka waktu satu tahun atau satu siklus produksi. Aset yang termasuk aset 

tidak lancar seperti investasi jangka panjang, aset tetap, aset tak berwujud 

(intangible assets) dan aset lain-lain.  
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2.2 Aset Biologis  

2.2.1 Definisi  

Aset biologis merupakan jenis aset berupa hewan dan tumbuhan hidup, 

seperti yang didefinisikan dalam IAS 41:  

“Biological asset is a living animal or plant”  

 

Jika dikaitkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh aset, maka aset 

biologis dapat dijabarkan sebagai tanaman pertanian atau hewan ternak yang 

dimiliki oleh perusahaan yang diperoleh dari kegiatan masa lalu.  

 

2.2.2 Karakteristik  

Aset biologis merupakan aset yang sebagian besar digunakan dalam 

aktivitas agrikultur, karena aktivitas agrikultur adalah aktivitas usaha dalam 

rangka manajemen transformasi biologis dari aset biologis untuk menghasilkan 

produk yang siap dikonsumsikan atau yang masih membutuhkan proses lebih 

lanjut.  

Karakteristik khusus yang membedakan aset biologis dengan aset lainnya 

yaitu bahwa aset biologis mengalami transformasi biologis. Tranformasi biologis 

merupakan proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang 

disebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif pada makhluk hidup dan 

menghasilkan aset baru dalam bentuk produk agrikultur atau aset biologis 

tambahan pada jenis yang sama.  
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Dalam IFRS tansformasi biologis dijelaskan sebagai berikut:  

“Biological transformation comprises the processes or growth, 

degeneration, production, and procreation that cause qualitative or 

quantitative changes in a biological asset.”  

 

Transformasi biologis menghasilkan beberapa tipe outcome, yaitu:  

a. Perubahan aset melalui: (i) pertumbuhan (peningkatan dalam kuantitas                 

atau perbaikan kualitas dari aset biologis); (ii) degenerasi (penurunan nilai 

dalam kuantitas atau deteriorasi dalam kualitas dari aset biologis); atau                 

(iii) prokreasi (hasil dari penambahan aset biologis).  

b. Produksi produk agrikultur misalnya, daun teh, wol, susu, dan lain 

sebagainya. 

 

2.2.3 Jenis-jenis Aset Biologis 

Aset biologis dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis berdasarkan ciri-ciri 

yang melekat padanya, yaitu :  

a. Aset Biologis Bawaan. Aset ini menghasilkan produk agrikultur bawaan yang 

dapat dipanen, namun aset ini tidak menghasilkan produk agrikultur utama 

dari perusahaan tapi dapat beregenerasi sendiri, contohnya produksi wol dari 

ternak domba, dan pohon yang buahnya dapat dipanen.  

b. Aset Biologis Bahan Pokok. Aset agrikultur yang dipanen menghasilkan 

bahan pokok seperti ternak untuk diproduksi daging, padi menghasilkan 

bahan pangan beras, dan produksi kayu sebagai bahan kertas.  
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Berdasarkan masa manfaat atau jangka waktu transformasi biologisnya, 

aset biologis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:  

a. Aset biologis jangka pendek (short term biological assets). Aset biologis 

yang memiliki masa manfaat/masa transformasi biologis kurang dari atau 

sampai 1 (satu) tahun. Contoh dari aset biologis jangka pendek, yaitu 

tanaman/hewan yang dapat dipanen/dijual pada tahun pertama atau tahun 

kedua setelah pembibitan seperti ikan, ayam, padi, jagung, dan lain 

sebagainya.  

b. Aset biologis jangka panjang (long term biological assets). Aset biologis 

yang memiliki masa manfaat/masa tranformasi biologis lebih dari 1 (satu) 

tahun. Contoh dari aset biologis jangka panjang, yaitu tanaman/hewan yang 

dapat dipanen/dijual lebih dari satu tahun atau aset biologis yang dapat 

menghasilkan produk agrikultur dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, 

seperti tanaman penghasil buah (jeruk, apel, durian, dsb), hewan ternak yang 

berumur panjang (kuda, sapi, keledai, dsb).  

 

2.2.4 Pengklasifikasian Aset Biologis dalam Laporan Keuangan  

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa aset biologis dapat 

dikelompokkan berdasarkan jangka waktu transformasi biologisnya, yaitu aset 

biologis jangka pendek (short term biological assets) dan aset biologis jangka 

panjang (long term biological assets). Berdasarkan hal tersebut maka 

pengklasifikasian aset biologis dalam laporan keuangan dapat dimasukkan ke 

dalam aset lancar (current assets) ataupun aset tidak lancar (noncurrent assets) 



12 

tergantung dari masa transformasi biologis yang dimiliki oleh aset biologis atau 

jangka waktu yang diperlukan dari aset biologis untuk siap dijual.  

Aset biologis yang mempunyai masa transformasi atau siap untuk dijual 

dalam waktu kurang dari atau sampai 1 (satu) tahun, maka aset biologis tersebut 

diklasifikasikan ke dalam aset lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan 

persediaan atau aset lancar lainnya. Sedangkan, aset biologis yang mempunyai 

masa transformasi biologis lebih dari 1 (satu) tahun diklasifikasikan ke dalam aset 

tidak lancar, biasanya digolongkan ke dalam perkiraan aset lain.  

 

2.3 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan  

Pengakuan (recognition) merupakan proses pembentukan suatu pos yang 

memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba 

rugi. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata 

maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan 

laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau 

laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat 

melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui 

catatan atau materi penjelasan.  

Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika:  

a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos 

tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan; dan  

b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.  
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2.3.1 Pengakuan Aset  

Aset diakui dalam neraca kalau besar kemungkinan bahwa manfaat 

ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai 

nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal.  

Aset tidak diakui dalam neraca kalau pengeluaran telah terjadi dan 

manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam perusahaan 

setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif transaksi semacam ini 

menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi. Implikasi dari transaksi 

tersebut bahwa tingkat kepastian dari manfaat-manfaat yang diterima perusahaan 

setelah periode akuntansi berjalan tidak mencukupi untuk membenarkan 

pengakuan aset.  

 

2.3.2 Pengakuan Aset Biologis  

Dalam IAS 41, perusahaan dapat mengakui aset biologis jika, dan hanya 

jika:  

a. Perusahaan mengontrol aset tersebut sebagai hasil dari transaksi masa lalu; 

b. Memungkinkan diperolehnya manfaat ekonomi pada masa depan yang akan 

mengalir ke dalam perusahaan; dan  

c. Mempunyai nilai wajar atau biaya dari aset dapat diukur secara andal.  

Aset biologis dalam laporan keuangan dapat diakui sebagai aset lancar 

maupun aset tidak lancar sesuai dengan jangka waktu transformasi biologis dari 

aset biologis yang bersangkutan. Aset biologis diakui ke dalam aset lancar              

ketika masa manfaat/masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai 
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dengan 1 (satu) tahun dan diakui sebagai aset tidak lancar jika masa manfaat/masa 

transfomasi biologisnya lebih dari 1 (satu) tahun.  

 

2.4 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan  

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan 

memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. 

Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu.  

 

2.4.1 Pengukuran Aset  

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan 

kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang 

dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) yang diberikan 

untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat 

sebesar jumlah yang diterima sebagai penukaran dari kewajiban (obligation), 

atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas 

(atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi 

kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.  

b. Biaya kini (current cost). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang 

seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. 

Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak 

didiskontokan (undiscounted) yang mungkin akan diperlukan untuk 

menyelesaikan kewajiban (obligation) sekarang.  
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c. Nilai realisasi/penyelesaian (realizable/settlement value). Aset dinyatakan 

dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan 

menjual aset dalam pelepasan normal (orderly disposal). Kewajiban 

dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) 

yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi 

kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.  

d. Nilai sekarang (present value). Aset dinyatakan sebesar arus kas masuk bersih 

di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan 

dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban 

dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan 

ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan 

kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.  

e. Nilai wajar (Fair Value). Nilai aset dan kewajiban yang dapat berubah sesuai 

kewajarannya pada pasar saat transaksi dilakukan atau neraca disiapkan.  

 

2.4.2 Pengukuran Aset Biologis  

Karena karakteristiknya yang berbeda dengan karakteristik aset yang lain, 

maka dalam pengukurannya aset biologis memiliki beberapa pendekatan metode 

pengukuran. Transformasi biologis yang dialami oleh aset biologis membuat nilai 

aset biologis dapat berubah sesuai dengan nilai transformasi biologis yang dialami 

oleh aset biologis tersebut.  

 



16 

Dari beberapa pendekatan tersebut pengukuran aset biologis berdasarkan 

nilai wajar merupakan pendekatan pengukuran yang paling lazim dilakukan dan 

telah dijadikan sebagai standar pengukuran aset biologis dalam IFRS. Di dalam 

IFRS pernyataan tentang pengukuran aset biologis diatur dalam IAS 41. 

Berdasarkan IAS 41, aset biologis diukur berdasarkan nilai wajar. Aset biologis 

harus diukur pada pengakuan awal dan pada tanggal pelaporan berikutnya pada 

nilai wajar dikurangi estimasi biaya penjualannya, kecuali jika nilai wajar tidak 

bisa diukur secara andal. Nilai wajar aset biologis didapatkan dari harga aset 

biologis tersebut pada pasar aktif. Yang dimaksud dengan pasar aktif (active 

market) adalah pasar dimana item yang diperdagangkan homogen, setiap saat 

pembeli dan penjual dapat bertemu dalam kondisi normal dan dengan harga yang 

dapat dijangkau. Yang termasuk ke dalam biaya penjualan adalah komisi untuk 

perantara atau penyalur yang ditunjuk oleh pihak yang berwenang, serta pajak 

atau kewajiban yang dapat dipindahkan. Biaya transportasi serta biaya yang 

diperlukan untuk memasukkan barang ke dalam pasar tidak termasuk ke dalam 

biaya penjualan ini.  

Harga pasar di pasar aktif untuk aset biologis atau hasil pertanian adalah 

dasar yang paling dapat diandalkan untuk menentukan nilai wajar dari aset. Jika 

tidak terdapat pasar aktif, maka terdapat beberapa pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menentukan nilai wajar dari aset biologis, yaitu:  

a. Harga pasar dari transaksi terkini, yang dilihat tidak memiliki perbedaan 

harga yang cukup signifikan dari harga pada saat transaksi tersebut 

dibandingkan dengan pada saat akhir periode atau pada saat dilakukan 

pengukuran terhadap aset biologis.  
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b. Harga pasar barang yang memiliki kemiripan dengan aset tersebut dengan 

melakukan penyesuaian pada kemungkinan adanya perbedaan harga.  

Jika kemudian dalam pengukuran aset biologis tidak ditemukan nilai wajar 

yang dapat diandalkan, maka dasar pengukuran yang digunakan nilai sekarang 

dari arus kas bersih yang diharapkan dari aset setelah didiskontokan dengan tarif 

pajak yang berlaku pada pasar. Dalam keadaan yang terbatas, biaya dapat menjadi 

indikator dari nilai wajar, hal ini berlaku jika transformasi biologis telah terjadi 

sejak biaya perolehan telah dicatat, atau terdapat efek yang tidak diharapkan yang 

terjadi akibat perubahan biologis yang sifatnya material. Selain pengukuran 

berdasarkan nilai wajar, pengukuran aset biologis juga dapat dilakukan dengan 

mengidentifikasi semua pengeluaran untuk mendapatkan aset biologis tersebut 

dan kemudian menjadikannya sebagai nilai dari aset biologis tersebut. Pendekatan 

yang berbeda tentang pengukuran aset biologis tersebut dapat dilihat pada 

peraturan perpajakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 

No.249/PMK.03/2008 tentang Penyusutan Atas Pengeluaran untuk Memperoleh 

Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu.  

Pada pasal 1 ayat (2) dijelaskan tentang bentuk usaha tertentu yang 

dimaksud, yaitu:  

a. Bidang usaha kehutanan, yaitu bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil 

hutan yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru 

menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun.  
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b. Bidang usaha perkebunan tanaman keras, yaitu bidang usaha perkebunan 

yang tanamannya dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan 

setelah ditanam lebih dari 1 (satu) tahun.  

c. Bidang usaha peternakan, yaitu bidang usaha peternakan dimana ternak dapat 

berproduksi berkali-kali dan baru dapat dijual setelah dipelihara sekurang-

kurangnya 1 (satu) tahun.  

Harta berwujud yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini disebutkan 

pada pasal 1 ayat (3), yaitu:  

a. Bidang usaha kehutanan, meliputi tanaman kehutanan, kayu, dsb.  

b. Bidang usaha industri perkebunan tanaman keras meliputi tanaman keras.  

c. Bidang usaha peternakan meliputi hewan ternak, dsb.  

Aset biologis yang berupa hewan dan tanaman hidup, dapat digolongkan 

sebagai harta berwujud sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) 

tersebut. Pengukuran harta berwujud (aset biologis) dinilai berdasarkan besarnya 

pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud (aset biologis) tersebut. Yang 

termasuk pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sesuai pernyataan pada 

pasal 2 ayat (1), yaitu: termasuk biaya pembelian bibit, biaya untuk membesarkan 

bibit dan memelihara bibit. Biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja tidak 

termasuk ke dalam pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud sesuai dengan 

pasal 2 ayat (2).  

Dengan kata lain pengukuran aset biologis diperoleh dengan meng-

kapitalisasi semua pengeluaran yang sifatnya memberikan kontribusi secara 

langsung dalam transformasi biologis dari aset biologis. Oleh sebab itu, 
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pengeluaran yang berkaitan langsung dengan transformasi biologis tidak dapat 

diakui lagi sebagai biaya karena telah menjadi bagian dari nilai aset biologis 

tersebut.  

 

2.5 Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan  

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi 

dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok seperti yang dinyatakan dalam PSAK yaitu: dapat dipahami, 

relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.  

a. Dapat Dipahami  

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud 

ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari 

informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi 

kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat 

dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu 

sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.  

b. Relevan  

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan 

pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas 

relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan 

membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa 
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depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi pengguna di masa lalu. 

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.  

c. Keandalan   

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (reliable). Informasi memiliki 

kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan 

material, dan dapat diandalkan pengguna sebagai penyajian yang tulus atau 

jujur (faithful representation) dan yang seharusnya atau yang secara wajar 

diharapkan dapat disajikan. Informasi yang mungkin relevan tetapi jika 

hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi 

tersebut secara potensial dapat menyesatkan.  

d. Dapat Dibandingkan  

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar 

periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja 

keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan 

penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 

harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode 

perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. 
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2.6 Pengaruh Perlakuan Akuntansi terhadap Kualitas Informasi dalam 

Laporan Keuangan  

Perlakuan akuntansi unsur laporan keuangan berkaitan dengan proses 

untuk menyediakan informasi ke dalam laporan keuangan. Untuk menilai kualitas 

dari informasi dari sebuah laporan keuangan dapat dilihat dari sejauh mana 

tingkat relevansi dan keandalan dari informasi yang diungkapkan dalam laporan 

keuangan tersebut. Relevansi dan keandalan informasi dalam laporan keuangan 

berkaitan salah satunya dengan pengakuan dan pengukuran unsur laporan 

keuangan. Relevansi dari informasi keuangan dapat dilihat dari sejauh mana 

informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan yang telah memiliki 

pengaruh yang signifikan atau relevan terhadap pengambilan keputusan. Atau 

sejauh mana pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

menunjukkan semua informasi yang relevan yang memang sepatutnya 

dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Keandalan dari informasi keuangan 

dapat dilihat dari objektivitas serta kemampuan untuk informasi tersebut dapat 

dibuktikan kebenarannya (verificable).  

Dalam proses pengakuan, informasi dimasukkan ke tempat di mana 

informasi tersebut seharusnya ditempatkan, sehingga tidak menimbulkan 

kesalahpahaman tentang informasi tersebut, Jika sebuah informasi telah salah 

diakui dan kesalahan tersebut bersifat material maka kesalahan tersebut akan 

sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang 

berkepentingan. Untuk mendapatkan informasi yang relevan dan andal, 

pengukuran dari informasi haruslah bersifat objektif dan netral, bahwa nilai dari 
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informasi keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan keuntungan 

kepada pihak tertentu dan memiliki potensi untuk merugikan pihak lain. Informasi 

yang andal juga didapatkan pengukuran yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan 

dapat dibuktikan (diverifikasi) kebenarannya. Pengukuran untuk menentukan nilai 

dari sebuah unsur laporan keuangan juga memerlukan pertimbangan sehat, 

sehingga nilai yang didapatkan dari pengukuran tersebut menunjukkan nilai yang 

paling wajar yang bisa digunakan untuk mewakili informasi tersebut, sehingga 

informasi tersebut terhindar dari penilaian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

yang berpotensi menjadikan informasi tersebut menjadi bias. 

Aset yang dapat disusutkan menurut PSAK 16 sebagai berikut : 

1. Aset yang diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode 

2. Memiliki masa manfaat yang terbatas 

3. Aset yang dapat dikuasai oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi 

atau penyediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau 

untuk tujuan administratif. 

Di dalam industri perkebunan maupun perternakan terdapat jenis aset yang 

khusus pada sederet klasifikasi aset yang dilaporkannya, aset khusus yang 

menjadi pembeda tersebut adalah aset biologis.  

 

2.7 Pengertian Perkebunan dan Hasil Perkebunan 

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu 

melalui tanah dan/atau media tumbuh yang lain dalam suatu ekosistem, mengolah 

dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan maupun masyarakat umum (Undang-

undang Nomor 18 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1). Usaha perkebunan merupakan 

usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan. 

Perusahaan perkebunan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 

pasal 1 ayat 6 didefinisikan sebagai pelaku usaha perkebunan warga Negara 

Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala 

tertentu. Sedangkan hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal 

dari perkebunan, terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, 

dan produk ikutan. Industri perkebunan memiliki karakteristik khusus yang 

membedakan dengan sektor industri lain karena adanya aktivitas pengelolaan dan 

transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan 

dikonsumsi atau diproses lebih lanjut (Badan Pengawas Pasar Modal dan 

Lembaga Keuangan, 2002). Perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama 

dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya yang meliputi pengadaan 

proyek kebun plasma. 

Jenis kegiatan perkebunan dinyatakan lain dalam Pedoman Akuntansi 

BUMN Perkebunan berbasis IFRS, antara lain: 

1. Pengusahaan budidaya tanaman, meliputi pembukaan, persiapan, pengelolaan 

lahan, pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan. Misalnya melalui 

perkebunan tanaman kelapa sawit, karet, teh, kopi, tebu, kakao, tembakau, 

kina, dan lainnya; 
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2. Produksi, meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman 

sendiri atau pihak lain menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 

Dilakukan melalui pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan inti sawit, pabrik 

pengolahan minyak kelapa sawit, pengolahan karet, teh kemasan, pabrik gula, 

pengeringan kakao, dan lainnya; 

3. Perdagangan, meliputi pemasaran hasil produksi dan perdagangan lainnya 

terkait dengan kegiatan usaha, melalui penjualan hasil tanaman dan produksi 

ke pasar domestik dan luar negeri, baik dilakukan sendiri maupun melalui 

kantor pemasaran bersama, serta mengimpor dan memasarkan beberapa 

komoditas seperti gula putih dan raw sugar; 

4. Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrowisata, dan agrobisnis, 

melalui pendirian pabrik karung goni, karung plastik, dan lainnya; 

5. Kegiatan usaha lain yang menunjang kegiatan usaha perkebunan, seperti 

pendirian rumah sakit, dan pusat penelitian. 

 

2.7.1 Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Perkebunan 

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan  

pasal 4, perkebunan memiliki fungsi antara lain: 

1. Ekonomi, yaitu peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta 

penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional; 

2. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, 

penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung, serta 

3. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 
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Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan perkebunan adalah meningkatkan 

pendapatan masyarakat, penerimaan negara, penerimaan devisa negara, 

menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan               

daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri, 

serta mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. 

 

2.8 Industri Perkebunan 

Industri perkebunan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya 

dengan sektor industri lain, yang ditunjukkan oleh adanya aktivitas pengelolaan 

dan transformasi biologis atas tanaman untuk menghasilkan produk yang akan 

dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. 

Kegiatan industri perkebunan pada umumnya dapat digolongkan menjadi: 

1. Pembibitan dan penanaman, yaitu proses pengelolaan bibit tanaman agar siap 

untuk ditanam dan diikuti dengan proses penanaman. 

2. Pemeliharaan, berupa pemeliharaan tanaman melalui proses pertumbuhan dan 

pemupukan hingga dapat menghasilkan produk. 

3. Pemungutan hasil, yaitu proses pengambilan atau panen atas produksi 

tanaman untuk kemudian dijual atau dibibitkan kembali. 

4. Pengemasan dan pemasaran, yaitu proses lebih lanjut yang dibutuhkan agar 

produk tersebut siap dijual. 

Dalam kegiatannya, perusahaan perkebunan seringkali bekerja sama 

dengan masyarakat setempat dan pihak terkait lainnya. Bentuk kerja sama 

meliputi pengadaan proyek kebun plasma di atas lahan milik masyarakat atau 
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penyediaan lahan perusahaan yang dikelola oleh masyarakat. Kerja sama tersebut 

merupakan karakteristik tambahan sektor perkebunan yang tercermin dalam 

penyajian dan pengungkapan laporan keuangan perusahaan. 

 

2.9 Risiko Terkait Industri 

Karena memiliki karakteristik khusus sebagaimana disebutkan pada 

karakteristik industri di atas, perusahaan pada industri ini memiliki risiko melekat 

seperti : 

1. Kegagalan panen yang diakibatkan oleh: 

a. Keadaan alam. Industri perkebunan merupakan industri yang sangat 

tergantung oleh keadaan alam. Kekeringan, kebakaran dan bencana lain 

seperti hama penyakit merupakan risiko melekat yang harus dihadapi 

oleh perusahaan pada industri ini. 

b. Kesalahan manajemen. Panen dapat pula mengalami kegagalan yang 

disebabkan oleh kesalahan perencanaan dan proses produksi. 

2. Ikatan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan perkebunan sesuai dengan 

kewajiban yang diharuskan oleh pemerintah. Ikatan ini biasanya berbentuk 

pengembangan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) atau bentuk lainnya yang 

mungkin menimbulkan konsekuensi kegagalan yang harus ditanggung oleh 

perusahaan perkebunan. 

3. Peraturan perundangan yang wajib ditaati meliputi konsep pengembangan 

yang jelas, dampak terhadap lingkungan hidup, dan peraturan lainnya. Hal ini 

dapat membatasi gerak perusahaan dalam melakukan produksi dan pemasaran 
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dengan adanya pembatasan lahan perkebunan, pengenaan pajak, pembatasan 

wilayah distribusi regional, dan lain-lain, sehingga mengharuskan perusahaan 

memiliki perencanaan yang rapi dalam menjalankan aktivitas operasinya. 

4. Kondisi internasional dan kawasan regional menyangkut : 

a. Perubahan harga, kuota, fluktuasi nilai tukar valuta asing; 

b. Perubahan iklim; 

c. Pembatasan-pembatasan tertentu. 

5. Tingkat kompetisi 

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan konsumsi pangan, termasuk produk nabati. Di satu sisi ini 

merupakan peluang bagi industri perkebunan untuk meningkatkan kuantitas 

dan kualitas produknya. Disisi lain, kondisi ini merupakan suatu ancaman 

karena semakin banyak pesaing baik dalam maupun luar negeri yang 

memasok produk mereka di pasar Indonesia. Hal ini tentunya menciptakan 

iklim persaingan yang semakin ketat bagi industri perkebunan di Indonesia. 

6. Perubahan teknologi 

Pesatnya perkembangan bio-teknologi khususnya di sektor perkebunan 

mengakibatkan teknologi yang ada tidak ekonomis untuk dipakai. Kalaupun 

masih dipakai, perusahaan yang menggunakan teknologi lama menjadi 

kurang mampu bersaing dengan perusahaan yang menggunakan teknologi 

baru. 
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7. Pemogokan karyawan 

Semakin kuatnya peranan serikat karyawan dalam menyikapi setiap kebijakan 

pemerintah atau perusahaan, menyebabkan karyawan lebih kritis dalam 

menyuarakan ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti kompensasi, 

perubahan peraturan, sampai keadaan ekonomi dan politik yang tidak stabil. 

Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan 

massal yang berpontensi menimbulkan kerusuhan (riot). 

8. Kerusuhan dan penjarahan 

Semakin buruknya kondisi sosial dan ekonomi, menyebabkan masyarakat 

lebih mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang dapat menyebabkan 

pengerahan massa dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap perusahaan. 

Ketidakpuasan ini bisa dinyatakan dalam bentuk demonstrasi dan pemogokan 

massal yang berpontensi menimbulkan kerusuhan (riot). 

9. Risiko Leverage 

Pengembangan usaha perkebunan, terutama dalam pembangunan sarana dan 

prasarananya membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Keterlibatan 

kreditor sebagai penyedia sumber dana tentunya tidak bisa dihindari.                

Semakin besarnya pendanaan dari luar (external financing) mengakibatkan 

semakin besar pula kemungkinan perusahaan tidak mampu melunasi hutang 

tersebut. 
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Beberapa istilah yang dipergunakan dalam industri perkebunan adalah : 

1. Tanaman semusim (annual crops). 

Tanaman semusim dapat ditanam dan habis dipanen dalam satu siklus tanam. 

Termasuk dalam kategori tanaman semusim adalah tanaman pangan seperti: 

padi, kedelai, jagung, dan tebu. 

2. Tanaman keras (perennial crops) 

Merupakan tanaman yang memerlukan waktu pemeliharaan lebih dari satu 

tahun sebelum dapat dipanen secara komersial pertama kali. Contoh tanaman 

keras antara lain adalah: kelapa sawit, karet dan coklat. 

3. Tanaman yang dapat dipanen lebih dari satu kali panen tetapi bukan tanaman 

keras, seperti : cabe, tomat, semangka, melon, timun, dan lain-lain. 

4. Tanaman Hortikultura (Horticulture) 

Merupakan tanaman yang hasil panennya dapat dikonsumsi langsung seperti 

buah-buahan dan sayuran. Tanaman holtikultura dapat berupa: 

a. Tanaman semusim, misalnya wortel, kol, kentang, dan lain-lain. 

b. Tanaman yang dapat dipanen lebih dari satu kali panen tapi bukan 

tanaman keras, contoh: tomat, cabe, semangka, melon, timun, dan lain 

lain. 

c. Tanaman keras, contoh: jeruk, apel, dan lain lain. 

5. Tanaman Nonholtikultura 

Merupakan tanaman yang hasil panennya tidak dapat dikonsumsi secara 

langsung. 
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Tanaman Nonholtikultura dapat berupa : 

a. Tanaman semusim, misalnya padi. 

b. Tanaman yang dapat dipanen lebih dari satu kali panen tapi bukan 

tanaman keras, contoh: bunga matahari. 

c. Tanaman keras, contoh: kopi, teh, kelapa sawit, dan lain-lain. 

6. Tanaman belum menghasilkan. 

Tanaman belum menghasilkan yang dapat berupa semua jenis tanaman, yang 

dapat dipanen lebih dari satu kali. Digunakan sebagai sebutan akun untuk 

menampung biaya-biaya yang terjadi sejak saat penanaman sampai saat 

tanaman tersebut siap untuk menghasilkan secara komersial. 

7. Tanaman telah menghasilkan. 

Merupakan tanaman keras yang dapat dipanen lebih dari satu kali yang telah 

menghasilkan secara komersial. Digunakan sebagai sebutan akun untuk 

biaya-biaya yang sudah harus dikapitalisasi sebagai bagian aktiva tetap. 

8. Bibit Tanaman 

Merupakan bakal tanaman yang berupa benih maupun tanaman dalam 

persemaian. Bibit tanaman termasuk tanaman belum menghasilkan. Bibit 

dapat dijual atau digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

9. Perkebunan Inti Rakyat 

Merupakan program pemerintah yang mewajibkan perusahaan tertentu untuk 

membina masyarakat transmigran untuk menghasilkan komoditas perkebunan 

tertentu. Perusahaan diwajibkan untuk membuka lahan, menyediakan bibit, 

pupuk dan sarana lain yang dananya akan diganti jika tanaman telah 

menghasilkan. 
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Perkebunan Inti Rakyat, terdiri dari : 

a. Perkebunan Inti, yaitu perkebunan yang dimiliki perusahaan. 

b. Perkebunan Rakyat, yaitu perkebunan yang akan diserahkan kepada 

petanisetempat pada saat siap menghasilkan. 

Perkebunan Rakyat dibangun di atas tanah yang dimiliki pemerintah yang 

telah diserahkan kepada transmigran. Proyek PIR dibiayai oleh pemerintah 

yang disalurkan kepada perusahaan atau ditalangi sementara oleh perusahaan. 

Pengelolaan perkebunan rakyat ini akan diserahterimakan kepada petani 

(transmigran) senilai harga konversi yang ditetapkan pemerintah pada saat 

perkebunan rakyat siap menghasilkan. Petani (transmigran) berkewajiban 

menjualhasil panennya kepada perusahaan dan mencicil kredit pemerintah 

dengan cara pemotongan dari hasil penjualannya. 

10. Perkebunan Inti Plasma 

Merupakan program pemerintah yang mewajibkan perusahaan tertentu            

untuk membina masyarakat menghasilkan komoditas perkebunan tertentu. 

Perusahaan diwajibkan untuk membuka lahan, menyediakan bibit, pupuk dan 

sarana lain yang dananya akan diganti jika tanaman telah menghasilkan. 

Perkebunan Inti Plasma, terdiri dari : 

a. Perkebunan Inti, yaitu perkebunan yang dimiliki perusahaan. 

b. Perkebunan Plasma, yaitu perkebunan yang akan diserahkan kepada 

petani setempat pada saat siap menghasilkan. 
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Perkebunan plasma dibangun di atas tanah yang dimiliki petani setempat 

(perkebunan plasma). Proyek perkebunan plasma dibiayai oleh kredit 

investasi dari bank yang disalurkan kepada perusahaan atau ditalangi 

sementara oleh perusahaan. Pengelolaan perkebunan plasma ini akan 

diserahterimakan kepadapetani (petani plasma) senilai harga konversi yang 

ditetapkan pemerintah padasaat perkebunan plasma siap menghasilkan. Petani 

plasma berkewajiban menjual hasil panennya kepada perusahaan dan 

mencicil kredit investasi dengan cara pemotongan dari hasil penjualannya. 

 

2.10 Standar yang Terkait dengan Agriculture 

Agriculture merupakan sektor yang memiliki karakteristik khusus, 

terutama dalam hal aset biologis yang dimiliki. Oleh karena itu, terdapat standar-

standar khusus juga yang mengatur sektor agrikultur secara tersendiri. Wulandari 

(2010) mengungkapkan bahwa standar mengenai aktivitas agrikultur yang berlaku 

di Indonesia antara lain adalah: 

1. PSAK 32 – Akuntansi Kehutanan 

Standar ini berlaku bagi perusahaan yang menjalankan satu atau lebih 

kegiatan pengusahaan hutan yang meliputi hasil tebangan, hasil olahan dan 

hasil hutan lainnya. Namun PSAK ini telah dicabut dan pencabutannya 

berlaku efektif sejak 1 Januari 2010. 
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2. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 

Perusahaan Publik (P3LKEPP) Industri Perkebunan 

Standar ini berlaku untuk emiten atau perusahaan pemerintah yang aktivitas 

utamanya adalah industri perkebunan yang tidak memiliki anak perusahaan 

konsolidasi. Industri ini mengelola dan mentransformasikan tanaman untuk 

menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih lanjut. 

3. Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 

Perusahaan Publik (P3LKEPP) Industri Peternakan 

Standar ini hampir sama dengan P3LKEPP industri perkebunan, hanya saja 

berlaku untuk industri peternakan yang mengelola dan mentransformasikan 

hewan untuk menghasilkan produk yang akan dikonsumsi atau diproses lebih 

lanjut. 

 

2.10.1 International Accounting Standard (IAS) 41 Agriculture 

IAS 41 diterbitkan oleh International Accounting Standard Committee 

pada bulan Februari, 2001. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi, penyajian 

laporan keuangan, dan pengungkapan yang berhubungan dengan kegiatan 

agrikultur yang tidak tercakup dalam standar lain. Kegiatan agrikultur adalah 

pengelolaan transformasi hewan atau tanaman hidup (aset biologis) suatu entitas 

untuk dijual, menjadi produk pertanian, atau menjadi aset biologis tambahan. Hal 

ini sesuai dengan paragraf IN1 dalam IAS 41 sebagai berikut: 
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“IAS 41 prescribes the accounting treatment, financial statement 

presentation, and disclosures related to agricultural activity, a matter not 

covered in other Standards. Agricultural activity is the management by an 

entity of the biological transformation of living animals or plants 

(biological assets) for sale, into agricultural produce, or into additional 

biological assets.” 

 

IAS 41 mengatur perlakuan akuntansi untuk aset biologis selama periode 

pertumbuhan, degenerasi, produksi, prokreasi, dan pengukuran awal hasil 

pertanian pada titik panen. Hal ini membutuhkan pengukuran pada nilai wajar 

dikurangi dengan estimasi biaya penjualan mulai dari pengakuan awal aset 

biologis sampai dengan titik panen, kecuali jika nilai wajar tidak dapat diukur 

secara andal saat pengakuan awal. IAS 41 tidak mengatur pengelolaan hasil 

agrikultur setelah masa panen, seperti pengolahan buah anggur menjadi anggur, 

pengolahan wol menjadi benang (IAS 41:IN2). 

Ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa nilai wajar dapat diukur 

secara andal. Namun hal ini tidak berlaku untuk pengakuan awal aset biologis jika 

harga atau nilai lain tidak tersedia di pasar. Dalam kasus seperti ini, IAS 41 

mensyaratkan entitas untuk mengukur aset biologis berdasarkan nilai aset biologis 

dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Namun 

jika nilai wajar dapat diukur dengan andal, suatu entitas harus mengukur aset 

biologis pada nilai wajar dikurangi dengan estimasi biaya penjualan. Entitas juga 

harus mengukur hasil pertanian pada saat panen pada nilai wajar dikurangi nilai 

wajar dikurangi dengan estimasi biaya penjualan (IAS 41:IN3). 
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Perubahan dalam pengukuran nilai wajar dikurangi estimasi biaya 

penjualan aset biologis dimasukkan dalam laporan laba/rugi pada saat perubahan 

tersebut terjadi. Adanya perubahan fisik hewan atau tanaman hidup, secara 

langsung akan meningkatkan atau mengurangi keuntungan suatu entitas. Dalam 

akuntansi berbasis nilai historis, sebuah entitas agrikultur mungkin tidak 

melaporkan pendapatan hingga saat panen pertama dan terjadi penjualan, bahkan 

baru terjadi setelah 30 tahun penanaman. Di sisi lain, model nilai wajar 

melaporkan perubahan nilai wajar selama periode antara masa tanam dan masa 

panen (IAS 41:IN4). IAS 41 tidak menetapkan prinsip-prinsip baru untuk                 

lahan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Sebaliknya, IAS 16 Aset Tetap atau 

IAS 40 Investasi Properti dapat diterapkan sesuai dengan keadaan. IAS 16 

membutuhkan lahanyang akan diukur dengan biaya dikurangi akumulasi 

penurunan nilai, atau sebesar nilai revaluasian. 

IAS 40 membutuhkan lahan, yaitu investasi properti yang akan diukur pada 

nilai wajarnya, atau biaya perolehan dikurangi akumulasi kerugian penurunan 

nilai (IAS 41:IN5). IAS 41 berlaku efektif untuk laporan tahunan yang mencakup 

periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2003, namun penerapan secara 

lebih awal dianjurkan. 

 

2.10.2 Ruang Lingkup IAS 41 

IAS 41 diterapkan untuk memperhitungkan aktivitas agrikultur berikut ini 

(IAS 41:1): 
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1. Aset biologis, 

2. Produk agrikultur pada saat titik panen, dan 

3. Hibah pemerintah. 

Standar ini tidak berlaku untuk (IAS 41:1): 

1. Tanah yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur (lihat IAS 16 Aset Tetap dan 

IAS 40 Investasi Properti), dan 

2. Aset tidak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur (lihat IAS 38 

Aset Tidak Berwujud). 

Standar ini diterapkan untuk produk agrikultur, yang merupakan produk 

dari aset biologis suatu entitas hanya sampai saat titik panen. Setelah itu, produk 

diukur berdasarkan IAS 2 Persediaan atau standar lain yang ditetapkan. Oleh 

karena itu, standar ini tidak mengatur pengolahan hasil agrikultur setelah panen 

(IAS 41:3). 

 

2.11 Penyusutan 

Menurut Kieso (2011) menyatakan bahwa : 

“Depreciation is the accounting process of allocation is a means of cost 

allocation. Depreciation is the accounting process of allocating the cost of 

tangible assets to expense in a systematic and rational manner to those 

periods expected to benefit from the use of the asset”.  

 

Penyusutan adalah salah satu konsekuensi akibat dari penggunaan aktiva 

tetap. Di mana aktiva tetap akan cenderung mengalami penurunan fungsi. 

Pengertian penyusutan menurut penalaran umum adalah cadangan yang akan 

diperuntukan untuk membeli aktiva baru guna menggantikan aktiva lama yang 

tidak produktif. Sedangkan pengertian menurut akuntansi, penyusutan adalah 
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pengalokasian harga perolehan aktiva tetap ke dalam harga pokok produksi, atau 

biaya operasional yang disebabkan penggunaan aktiva tetap tersebut. 

Dalam suatu periode tertentu apabila sudah digunakan atau dimanfaatkan 

maka nilai aktiva tetap akan mengalami penurunan. Aktiva tetap yang nilainya 

tidak akan berkurang, bahkan nilainya cenderung bertambah atau semakin tinggi 

adalah tanah. Seiring dengan bertambahnya waktu, nilai dari sebidang tanah akan 

mengalami penambahan atau semakin tinggi. 

Penyusutan diakui walaupun nilai wajar aset melebihi jumlah tercatatnya, 

sepanjang nilai residu aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Perbaikan dan 

pemeliharaan aset tidak meniadakan keharusan untuk menyusutkan aset. Jumlah 

tersusutkan suatu aset ditentukan setelah dikurangi nilai residualnya. Dalam 

prkatik, nilia residu aset terkadang tidak signifikan sehingga tidak material dalam 

penghitungan jumlah tersusutkan. Nilai residu suatu aset dapat meningkatkan 

menjadi suatu jumlah yang setara atau lebih besar daripada jumlah tercatatnya. 

Jika hal tersebut terjadi, maka beban penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga 

nilai residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah daripada jumlah 

tercatatnya. 

Penyusutan suatu saat dimulai ketika aset siap untuk digunakan, misalnya 

pada saat aset berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan  supaya aset siap 

digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Penyusutan aset dihentikan lebih 

awal ketika aset tersebut diklasifikasi sebagai aset dimiliki untuk dijual (atau 

termasuk dalam kelompok aset lepasan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki 

untuk dijual). Penyusutan tidak dihentikan pengakuannya ketika aset tidak 
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digunakan atau dihentika penggunaannya, kecuali telah habis disusutkan. Namun, 

jika metode penyusutan yang digunakan adalah metode pemakaian (seperti 

metode unit produksi), maka beban penyusutan menjadi nol ketika tidak ada 

produksi. 

Penyusutan aktiva tetap terjadi karena berkurangnya nilai kegunaan dari 

aktiva tetap yang disebabkan karena adanya pemakaian aktiva tetap tersebut. 

Penyusutan dikenal juga dengan istilah depresiasi yaitu pengalokasian aktiva tetap 

yang disebabkan adanya penurunan nilai dari aktiva tetap tersebut. Ada beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengetahui besarnya penyusutan atau 

depresiasi, diantaranya metode metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, 

metode menurun berganda, metode satuan jam kerja dan metode satuan hasil 

produksi. 

Metode penyusutan menurut PSAK 16 dapat digunakan untuk 

mengalokasikan jumlah tersusutkan dari aset secara sistematis selama umur 

manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus, metode saldo 

menuru, dan metode unit produksi. Metode garis lurus menghasilkan pembebanan 

yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode 

saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat 

aset. Metode unit produksi menghasilkan pembebanan berdasarkan pada ekspetasi 

penggunaan atau keluaran dari aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan 

ekspetasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset. Metode tersebut 

diterapkan secara konsisten dari periode ke periode, kecuali terdapat perubahan 

dalam ekspetasi pola pemakaian manfaat ekonomi masa depan aset tersebut. 
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Beberapa istilah di atas akan mempermudah dalam memahami metode 

penyusunan aktiva tetap. Berikut penjelasan dan pembahasan beberapa jenis 

metode penyusutan aktiva tetap: 

1. Metode Penyusutan Aktiva Garis Lurus (Straigt Line Method) 

Di dalam metode ini beban penyusutan aktiva pertahunnya akan sama sampai 

akhir umur ekonomis aktiva tetap tersebut. 

Rumusnya:  

            
                              

             
 

Dapat juga dicari dengan cara lain: 

1) Menghitung tarif penyusutan tiap tahun 

                  
     

             
 

2) Menghitung beban penyusutan tiap tahun 

Beban penyusutan = tarif penyusutan x (harga perolehan – nilai residu) 

3) Menghitung nilai buku aktiva 

    Harga buku aktiva = harga perolehan – akumulasi penyusutan 

2. Metode Penyusutan Aktiva Menurun Ganda (Double Declining Balance 

Method) 

Di dalam metode ini, penyusutan aktiva dapat ditentukan melalui persentase 

tertentu yang dicari dari harga buku pada tahun bersangkutan, untuk 

menghitung persentase penyusutan dapat diperoleh dengan mengalikan 

presentase penyusutan yang diperoleh dengan metode garis lurus dikalikan 
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angka 2, jadi bersarnya presentase penyusutan 2 kali dari presentase atau tarif 

penyusutan metode garis lurus. 

Rumus :  

Penyusutan = [2 x (100%:umur ekonomis)]x harga buku aktiva tetap 

3. Metode Penyusutan Aktiva  Jumlah Angka Tahun 

Besarnya penyusutan aktiva tetap berdasarkan metode jumlah angka tahun 

mengalami penurunan jumlah tiap tahunnya. 

Rumus :  

            
                                                       

                  
 

Keterangan : 

- Sisa umur penggunaan diperoleh = semisal umur ekonomisnya adalah 5 

tahun, maka untuk tahun pertama sisa umur penggunaan berjumlah 5 

(lima), sedangkan tahun kedua berjumlah 4 (empat), dan begitu 

seterusnya. 

- Jumlah angka tahun diperoleh = semisal umur ekonomisnya adalah 5 

tahun, maka perhitungan jumlah angka tahunnya 1+2+3+4+5=14 

- Harga buku aktiva = harga perolehan dikurangi nilai residu 
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2.12 Kerangka Pemikiran 

Informasi keuangan saat ini sangat diperlukan bagi para investor dan para 

manajer untuk mengambill keputusan. Maka dari itu informasi yang relevan dan 

andal sangatlah diperlukan dalam setiap laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan penyajian yang terstruktur mengenai posisi dan kinerja keuangan 

suatu perusahaan. 

Lefter dan Aurelaina (2007) menyatakan bahwa IAS 41 dianggap sebagai 

standar penting, karena merupakan titik awal dari transisi yang konsisten dari 

prinsip biaya pembelian menuju akuntansi nilai wajar. IASC telah didedikasikan 

untuk bidang tematik pertanian standar tertentu, karena cabang ekonomi ini 

memiliki kepentingan besar bagi negara-negara berkembang, untuk menentukan 

nilai wajar, IAS41,47, menetetapkan representasi metode yang signifikan dan 

praduga diterapkan ketika menentukannilai wajar masing-masing kelompok 

produk pertanian pada titik panen dan masing-masing kelompok aset biologis. 

Feleaga (2012) menunjukkan bahwa Romania perlu mempertimbangkan 

penerapan IAS 41 dalam waktu dekat dengan mempertimbangkan perbedaan 

perbedaan yang timbul, seperti: penggunaan model penilaian yang berbeda, 

konsep dan lingkup aset biologis, serta pengungkapan. Penilaian aset biologis 

berdasarkan IAS 41 harus mempertimbangkan batas atas penyajian laporan 

keuangan, yaitu cost and benefit. 

Seringkali para investor melupakan metode apa yang perusahaan terapkan 

di dalam perusahaan (khususnya dalam industri perkebunan), sehingga pada saat 

investor menganalisi laporan keuangan perusahaan, investor hanya 
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memperhatikan metode penyusutan pada umumnya seperti aset mesin pengolah, 

tanah, gedung maupun yang lainnya. Tetapi, dalam industri perkebunan investor 

harus mampu menganalisis metode apa yang perusahaan terapkan di dalam 

perhitungan penyusutan aset biologis dan apa alasan perusahaan menerapkan 

metode penyusutan tersebut, karena seperti yang telah diketahui, banyak sekali 

kecurangan ataupun penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang kurang 

bertanggung jawab dalam memanipulasi laporan keuangan. Dengan 

mempermainkan metode peyusutan di dalam pelaporan keuangan kecurangan 

maupun penyimpangan sudah bisa terjadi, maka demi mengurangi resiko 

penyimpangan ini, pengungkapan sangat diperlukan untuk memberikan 

penjelasan mengenai apa saja yang terjadi didalam perusahaan. 

IAS 41 menimbulkan adanya perdebatan dari berbagai pihak kaitannya 

dengan dampak terhadap pengakuan, pengukuran dan pengungkapan terhadap 

asset biologis serta perubahan nilai yang harus diakui dalam laporan laba/rugi 

perusahaan. Apabila IAS 41 nantinya diterapkan di Indonesia, laporan keuangan 

akan mengakui adanya keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar 

selama satu periode. Oleh karena itu, penerapan IAS 41 dianggap dapat 

mempengaruhi pengakuan, pengukuran dan pengungkapan asset biologis yang 

dapat berdampak pada penyajian elemen-elemen laporan keuangan yang lain serta 

laba/rugi perusahaan akibat adanya penerapan nilai wajar.  

Bagan kerangka pemikiran yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut 

: 
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Gambar 2.1  

Sebelum dan Sesudah Penerapan IAS 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Sebelum penerapan  

(PSAK 16 dan P3LKEP) 

Pengakuan, Pengukuran dan 
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dalam Laporan Keuangan 
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IAS 41 

Agriculture 
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