
 
 

BAB II 

BAHAN RUJUKAN  

2.1 Aset Tetap 

2.1.1 Pengertian Aset Tetap 

Setiap perusahaan menggunakan berbagai aset tetap, seperti peralatan alat-

alat, mesin, bangunan, dan tanah. Aset tetap merupakan aset jangka panjang atau aset 

yang relatif  permanen. Aset berwujud atau Intangible Aset  merupakan aset berwujud 

atau terlihat secara fisik, aset tersebut dimiliki dan digunakan oleh  perusahaan serta 

tidak dimaksudkan  untuk dijual sebagai  bagian operasi normal. 

Peranan aset tetap ini sangatlah besar dalam perusahaan baik ditinjau dari segi 

fungsinya, dari segi jumlah dana yang di investasikan, dari segi pengelolaannya yang 

melibatkan banyak orang, maupun dari segi pengawasannya yang agak rumit, untuk 

lebih jelasnya akan dikemukakan beberapa pengertian dari berbagai sumber mengenai 

aset tetap. 

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam buku  Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan(2011:16,2) bahwa yang dimaksud dengan aset tetap adalah : 

“Aset Tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam 

produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak 

lain, untuk tujuan administrasi, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih 

dari satu periode.” 

Menurut Haryono Yusuf(2009:153) mengemukakan bahwa pengertian aset 

tetap adalah : 



 
 

“Aset Tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi 

perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan 

normal perusahaan.” 

Menurut Soemarso S. R (2009:20) dalam bukunya yang berjudul  

“Akuntansi Suatu Pengantar”, menuliskan secara berpoin  yaitu : 

Aset Tetap yaitu aset berwujud yang : 

1. Masa manfaatnya lebih dari satu tahun 

2. Digunakan dalam kegiatan perusahaan  

3. Dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan  

4. Nilainya cukup benar 

Pengertian Aset Tetap menurut  Mulyadi (2009:591)  dalam bukunya yang 

berjudul : Sistem Akuntansi  Yaitu : 

“Aset Tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, 

mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan 

untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali.” 

Menurut Sunarto dan Teguh Ernawati dalam bukunya yang berjudul 

:Akuntansi Aset Tetap (2009:77) pengertian aset tetap adalah : 

“Aset Tetap adalah aset yang mempunyai manfaat dalam jangka 

panjang lebih dari satu tahun dipergunakan secara aktif untuk kegiatan usaha 

dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam rangka untuk memperoleh 

laba.” 

Sedangkan, menurut Zaki Baridwan(2009:271) aset tetap adalah : 

“Aset Tetap, atau harta adalah benda baik yang memiliki wujud maupun 

yang semu, dan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan diharapkan 

diperoleh manfaat ekonomisnya.”  



 
 

Aset tetap merupakan bagian utama dalam suatu perusahaan, dalam 

menentukan apakah suatu pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap 

(perolehan, pemanfaatan, dan penyusutan) merupakan suatu aset atau beban dapat 

berpengaruh signifikan dalam hasil operasi yang dilaporkan perusahaan. 

Dengan demikian, perusahaan perlu untuk membuat kebijakan khusus 

mengenai aset tetap untuk menghindari salah saji dalam laporan keuangan, dan dapat 

disimpulkan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, perusahaan harus memiliki 

aset tetap yang berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. 

b. Tidak dimaksudkan untuk dijual kembali untuk memperoleh laba. 

c. Diperoleh atau dibangun dengan maksudutnuk dipergunakan. 

d. Biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara handal. 

e. Dipergunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. 

2.1.2  Jenis – jenis Aset Tetap 

Menurut munawir (2012:14) aset dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian 

utama yaitu aset lancar dan aset tetap. 

1. Aset lancar adalah uang kas dan aset lainnya yang dapat diharapkan untuk 

dicarikan atau ditukarkan dengan menjadi uang tunai, dijual, atau di konsumsi 

dalam periode berikutnya paling lama satu tahun atau dalam perputaran 

kegiatan perusahaan yang normal. 

2. Aset tetap adalah asep yang mempunyai umur kegunaan relatif umur 

permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu 

tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). 

 

 



 
 

Menurut kasmir (2012:39) aset dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Aset lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan 

(ditunaikan) pada saat dibutuhkan paling lama satu tahun. 

2. Aset tetap adalah harta atau kekayaan perusahaan yang digunakan dalam 

jangka panjang lebih dari satu tahun. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

jenis – jenis aset adalah sebagai berikut : 

1. Aset lancar adalah uang kas dan aset – aset lain atau sumber – sumber yang 

diharapkan akan direalisasikan menjadi uang kas atau dijual, dikonsumsi 

selama siklus usaha perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun, 

mana yang lebih lama. 

2. Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif 

permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, tidak untuk 

diperjualbelikan. 

2.1.3 Karakteristik dan kriteria aset tetap 

Menurut Jerry J. weygandt (2012 :566) yang dialih bahasakan oleh Ali 

Akbar Yulianto, Wasilah, dan Rangga Handika, karakteristik aset tetap yaitu : 

“Memiliki bentuk fisik (bentuk dan ukuran yang jelas), digunakan dalam 

kegiatan operasional, dan tidak untuk dijual ke konsumen.” 

Sedangkan menurut Soemarso S.R (2012:20), karakteristik aset tetap adalah 

sebagai berikut: 

“Masa manfaatnya lebih dari satu tahun digunakan dalam kegiatan 

perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan dalam kegiatan 

normal perusahaan, dan mempunyai nilai yang cukup besar.” 



 
 

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa karakteristik aset tetap adalah : 

“Mempunyai bentuk fisik, digunakan dalam perusahaan dan tidak untuk dijual, 

dan mempunyai nilainya cukup besar.” 

Walaupun setiap perusahaan memiliki rincian aset tetap yang berbeda, 

terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan suatu aset dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok yang sama. 

Berdasarkan definisi tersebut, jelas bahwa tidak semua aset perusahaan dapat 

dikelompokkan sebagai tetap. Suatu aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu : 

1. Berwujud 

Ini berartiaset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan 

sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan 

sebagainya. 

2. Umurnya lebih dari satu tahun  

Aset ini harus dapat digunakan dalam operasi dari satu tahun atau satu periode 

akuntansi.Walaupun memiliki bentuk fisik, tetapi jika masa manfaatnya 

kurang dari satu tahun seperti, kertas, tinta printer, pensil, penghapus, dan 

sebagainya, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap. 

3. Digunakan dalam operasi lapangan 

Barang tersebut harus bisa digunakan dalam operasi normal perusahaan, yaitu 

dipakai untuk mengahasilkan pendapatan bagi organisasi.Jika suatu aset 

memiliki wujud fisik dan berumur lebih dari satu tahun tetapi rusak dan tidak 

bisa diperbaiki sehingga tidak dapat digunakan untuk operasi perusahaan, 

maka aset tersebut harus dikeluarkan dari kelompok aset tetap. 

4. Tidak diperjualbelikan 

Suatu aset berwujud yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari satu 

tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat 



 
 

dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok 

persediaan. 

5. Material 

Barang milik perusahaan yang berumur lebih dari satu tahun dan digunakan 

dalam operasi perusahaan tetapi nilai atau harga per unit nya atau harga 

totalnya relatif tidak terlalu besar dibanding total aset perusahaan, tidak perlu 

dimasukkan sebagai aset tetap. Memang tidak ada ketentuan baku berapa nilai 

minimal suatu barang agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, setiap 

perusahaan dapat menentukan kebijakannya sendiri mengenai kriteria 

materialitas tersebut. 

6. Dimiliki perusahaan  

Aset berwujud yang bernilai tinggi digunakan dalam operasi dan berumur 

lebih dari satu tahun, tetapi disewa perusahaan dari pihak lain, tidak boleh 

dikelompokkan sebagai aset tetap. 

2.1.4 Pengelompokan dan Penyajian Aset Tetap 

Aset tetap dapat berupa kendaraan, mesin, bangunan, tanah, dan sebagainya. 

Dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat 

dikelompokan ke dalam kelompokan ke dalam kelompok : 

a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau 

bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan 

peternakan. Aset tetap jenis ini adalah aset tetap yang dapat digunakan secara 

terus menerus selama perusahaan menghendakinya tanpa harus memperbaiki 

atau menggantinya. 

b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya 

tidak dapat diganti dengan aset lain yang sejenis, seperti bangunan, mesin, 

kendaraan, dan sebagainya. Aset tetap kelompok kedua adalah jenis aset tetap 

yang memiliki umur ekonomis maupun umur teknis yang terbatas, karena itu 



 
 

jika secara ekonomis sudah tidak menguntungkan (beban yang dikeluarkan 

lebih besar dari manfaatnya), maka aset seperti ini harus diganti dengan aset 

lain. 

2.1.5 Penghentian Aset Tetap 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 

2011 (2011:16,69) menyatakan : 

“Jumlah tercatat aset dihentikan pengakuannya pada saat : 

a. Dilepaskan ; atau  

b. Tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari 

penggunaan atau pelepasannya.” 

Menurut Soemarso S.R (2009:44,9), pemakaian aset tetap dapat dihentikan 

dengan cara – cara dibawah ini : 

1. Penjualan 

Apabila suatu aset tetap dijual, nilai bukunya dihitung sampai dengan tanggal 

penjualan.Nilai buku ini, kemudian dibandingkan dengan hasil penjualan yang 

diterima, selisih yang diperoleh merupakan keuntungan atau kerugian karena 

penjualan aset tetap. 

Contoh untuk mencatat penyusutan tahun berjalan atas aset yang dijual, 

jurnalnya: 

Dr. Beban Penyusutan  xxx 

Cr.  Akumulasi Penyusutan  xxx 

Dr. Kas   xxx 

 Akumulasi Penyusutan  xxx 



 
 

Cr.   Kendaraan     xxx 

   Keuntungan Penjualan Aset Tetap  xxx 

Kemungkinan harga jual sama dengan nilai bukunya, namun tidak terdapat 

keuntungan maupun kerugian karena penjualan aset tetap. 

2. Penukaran 

Apabila suatu aset tetap berkurang manfaatnya, dapat ditukarkan dengan yang 

lain, penukaran aset tetap dapat dilakukan dengan aset yang sejenis,atau juga 

dapat dilakukan dengan aset yang tidak sejenis. Pertukaran aset tetap terlebih 

dahulu harus ditentukan nilai tukarnya selisih antara nilai tukar aset dengan 

nilai buku merupakan keuntungan atau kerugian dari penukaran.Apabila nilai 

tukar lebih besar dari nilai buku, maka diperoleh keuntungan sebaliknya 

apabila nilai tukar lebih kecil dari nilai buku, pertukaran tersebut 

mendatangkan kerugian. 

 Ada dua cara pencatatan untuk transaksi pertukaran aset tetap, yaitu : 

a. Untuk pertukaran aset tidak sejenis,keuntungan atau kerugian dibebankan 

dalam tahun berjalan. 

Contoh untuk mencatat penyusutan tahun berjalan atas aset yang ditukar 

jurnalnya tidak mendapat keuntungan adalah : 

 Dr. Beban Penyusutan  xxx 

 Cr.  Akumulasi Penyusutan  xxx 

 Dr. Tanah    xxx 

  Akumulasi Penyusutan xxx 

 Cr. Mesin      xxx 

  Kas       xxx 



 
 

  Keuntungan penukaran aset tetap  xxx 

 Contoh jurnalnya jika mendapat kerugian : 

 Dr. Beban Penyusutan  xxx 

 Cr.  Akumulasi Penyusutan  xxx 

 Dr. Tanah     xxx 

  Akumulasi Penyusutan  xxx 

  Kerugian Penukaran aset tetap xxx 

 Cr.  Mesin     xxx 

   Kas     xxx 

b. Untuk pertukaran aset sejenis, sering kali peralatan lama ditukar dengan 

yang baru, yang memiliki kegunaan yang sama. Dalam kasus semacam 

ini, pembeli menerima peralatan lama yang dimaksud dari penjual. Jumlah 

ini yang dinamakan dengan nilai tukar tambah , mungkin lebih tinggi atau 

lebih rendah dari pada nilai buku peralatan lama, saldo yang tersisa jumlah 

yang terutang dapat dibayarkan tunai atau dicatat sebagai suatu kewajiban. 

Selisih ini biasanya dinamakan dengan sisa yang terutang, contoh 

jurnalnya : 

Dr.  Beban Penyusutan  xxx 

Cr.   Akumulasi Penyusutan  xxx 

Dr.  Mesin B (baru)  xxx 

  Akumulasi Penyusutan  xxx 

Cr.   Mesin A (lama)   xxx 

   Kas     xxx 

 



 
 

3. Penghapusan 

Kemungkinan lain bagi aset tetap yang sudah tidak bermanfaat adalah 

dihapuskan, terjadi jika aset tetap tidak dapat dijual atau ditukarkan. Apabila 

aset tetap belum disusutkan penuh maka akibat penghapusan ini adalah 

terjadinya kerugian sebesar nilai buku. Apabila mesin diatas dihapuskan, 

maka ayat jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut: 

Dr. Akumulasi Penyusutan xxx 

  Kerugian penghapusan xxx 

Cr.  Mesin    xxx    

2.2 Nilai Perolehan dan Pelepasan Aset Tetap 

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 

2011 (2011:16,2) mengenai nlai perolehan adalah : 

“Nilai perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan 

atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu 

aset pada saat perolehan.” 

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada 

awalnya harus diakui sebesar biaya perolehan.komponen biaya perolehan meliputi : 

1. Harga Perolehannya 

 Bea impor 

 Pajak pembelian 

2. Biaya – biaya yang dapat didistribusikan secara langsung 

 Biaya imbalan kerja 

 Biaya penyiapan lahan untuk pabrik 

 Biaya handling dan penyerahan awal 



 
 

 Biaya perakitan dan instalansi 

 Biaya pengujian aset  

 Emisi profesional 

3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi 

lokasi aset tetap. 

2.2.1 Pencatatan perolehan aset tetap 

Aset tetap yang ada dalam perusahaan dapat diperoleh dengan berbagai cara, 

dimana masing-masing cara perolehan akan mempengaruhi penentuan harga 

perolehan. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing cara untuk mendapatkan aset 

tetap. 

1. Pembelian Tunai 

Aset tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dibuku-buku dengan 

jumlah yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh 

aset tetap termasuk harga faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap 

tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkut, premi asuransi, biaya balik nama, 

biaya pemasangan, dan biaya percobaan. 

Semua biaya tersebut dikapitalisasikan sebagai perolehan aset tetap 

tersebut.Apabila dalam pembelian aset tetap tersebut ada potongan tunai, maka 

potongan tersebut merupakan pengurangan terhadap harga faktur, tidak memandang 

apabila potongan itu didapat atau tidak.Apabila dalam suatu perolehan lebih dari satu 

macam aset tetap maka harus dialokasikan pada msing-masing aset tetap. 

Jurnal yang dibuat saat pembelian tunai aset tetap adalah : 

Dr. Aset tetap   xxx 

Cr.  Kas    xxx 



 
 

2. Pembelian Dengan Angsuran  

Pembelian-pembelian atas aset tetap sering kali dilakukan dengan cara 

pembelian secara angsuran, oleh karena itu dalam melakukan pembelian secara 

angsuran biasanya dilakukan dengan menyerahkan sebagian dari harga aset tersebut 

sebagai uang muka, yang selanjutnya melakukan pelunasan yaitu dengan cara 

pembayaran angsuran sesuai dengan waktu, jumlah, dan bungaa yang sudah 

disepakati. 

Jurnal yang dibuat saat pembelian aset tetap dengan cara angsuran adalah : 

Dr. Aset tetap   xxx 

Cr.  Hutang Usaha   xxx 

  Kas     xxx 

Angsuran pertama = Harga Pokok : Jumlah Cicilan   =   XXX 

Bunga Pertama = % x Sisa Cicilan =     XXX 

Jumlah yang harus dibayar   =  XXX 

Jurnal yang dibuat saat melakukan pembayaran angsuran adalah : 

Dr. Hutang Usaha  xxx 

 Biaya Bunga   xxx 

Cr.  Kas    xxx 

3. Pembelian Dengan Angsuran  

Jika perusahaan memperoleh aset tetap dengan cara mengeluarkan surat-surat 

berhaga (misalnya penerbitan saham obligasi). Maka dasar pencatatn aset tetap 

tersebut adalah nilai pasar, dan surat berharga pada saat pembelian apabila harga 



 
 

pasar saham obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aset tetap ditentukan 

sebesar harga pasar aset tetap tersebut, dan jika dalam keadaan seperti ini nilai 

pertukaran dipakai pencatatan harga perolehan aset tetap, nilai surat-surat berharga 

yang ditukarkan. 

Jurnal yang dibuat jika laba adalah : 

Dr. Aset Tetap   xxx 

Cr.  Modal saham/ Obligasi   xxx 

  Agio      xxx 

Sedangkan jika rugi adalah : 

Dr. Aset Tetap   xxx 

 Disagio   xxx 

Cr.  Modal saham/ Obligasi   xxx 

4. Perolehan Aset Tetap Dengan Cara Pertukaran Aset Lain 

Aset tetap menurut cara ini diperoleh dengan cara menukarkan aset tetap yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan aset lainnya yang dimiliki oleh pihak lain. Transaksi 

penukaran aset tetap bisa bersih tanpa tambahan lain atau, bisa juga ditambah dengan 

transaksi lainnya, dalam perolehan aset tetap dengan cara pertukaran ini, maka 

perlakuan akuntansinya terdiri dari dua macam kasus, yaitu : 

a. Pertukaran yang bersifat khusus 

Transaksi dalam kasus ini ditandai dengan harga pasar aset tetap yang 

ditukarkan, tidak diketahui, aset tetap yang saling ditukarkan adalah sejenis atau aset 

tetap ditransper pada perusahaan disebabkan dengan adanya reorganisasi pada aset 

perusahaan.Konsep conservatism yang dianut, maka ada suatu kerugian yang harus 



 
 

diakui, sedangkan jika mengalami keuntungan maka pengakuannya ditanguhkan 

sehingga laba tersebut dapat direalisasikan. 

b. Pertukaran yang bersifat umum (general case) 

Keadaan suatu pertukaran akan dinyatakan general case apabila aset tetap yang 

ditukarkan tidak sejenis atau aset tersebut sejenis tetapi tidak termasuk kedalam 

produktif aset dan biaya kedua aset tetap terseburt dapat diketahui nilai pasarnya. 

Aset tetap yang baru diperoleh perusahaan dengan cara pertukaran dengan aset lama 

maka akan dinilai sebesar nilai pasar yang wajar dari aset yang baru tersebut, atau 

senilai dengan aset yang lama diserahkan dalam pertukaran. 

Jurnal yang dibuat saat mendapatkan keuntungan pada pertukaran aet tetap adalah : 

Dr. Aset Tetap (baru)    xxx 

 Akm. Penyusutan Aset Tetap (lama) xxx 

Cr.  Aset Tetap (lama)      xxx 

  Laba pertukaran      xxx 

2.2.2 Pengeluaran setelah Perolehan 

Pengeluaran setelah perolehan yang dapat dibedakan atas pengeluaran 

pendapatan dan pengeluaran modal, pengeluaran setelah perolehan untuk perbaikan 

dan perawatan aset tetap yang hanya mempertahankan manfaat keekonommiannya 

saja.Suatu aset digolongkan sebagai pengeluaran pendapatan dan diakui sebagai 

beban pada saat terjadinya pengeluaran misalnya, biaya pemeliharaan dan reparasi, 

atau turun mesin pabrik dan peralatan biasanya merupakan pengeluaran pendapatan, 

karena lebih mempertahankan dari pada meningkatkan standar kerja semula. 

Pengeluaran setelah perolehan ysng dapat memperpanjang masa manfaat 

(umur) aset atau menambah manfaat keekonomian aset (meningkatkan kondisi aset 



 
 

melebihi standar kinerja semula) digolongkan sebagai pengeluaran modal. Contoh 

pengeluaran modal mencangkup : 

1. Modifikasi suatu pos sarana pabrik untuk memperpanjang masa manfaatnya 

atau meningkatkan kapasitasnya. 

2. Peningkatan kemampuan mesin (upgrading machine parts) untuk mencapai 

peningkatan besar dalam kualitas output. 

Pengeluaran modal dikapitalisasi pada saat terjadinya pengeluaran, ada dua 

cara mengkapitalisasi pengeluaran modal, yaitu : 

1. Apabila pengeluaran modal tersebut tidak memperpanjang masa manfaat 

(umur)aset maka pengeluaran tersebut di debet ke dalam akun aset yang 

bersangkutan. 

2. Apabila pengeluaran modal tersebut memperpanjang masa manfaat (umur) 

aset maka pengeluaran tersebu di debet ke dalam akun akumulasi penyusutan. 

Pengeluaran utama yang dilakukan terhadap aset tetap setelah perolehannya 

meliputi pemeliharaan dan reparasi biasa, penambahan, pengganian dan perbaikan, 

reparasi besar, dan penyusutan kembalidan pemasangan kembali. 

2.2.3 Pemeliharaan dan Reparasi Biasa 

Pemeliharaan (maintanance) dan reparasi biasa (ordinary repairs) adalah 

pengeluaran yang dilakukan untuk mempertahankan aset tetao berada dalam kondisi 

siap operasi.Biaya ini dapat dibebankan ke akun beban pemeliharaan dan reparasi 

pada saat terjadinya, atas dasar periode tersebut merupakan periode yang paling 

banyak menerima manfaat.Penggantian komponen kecil, pelumasan dan penyetelan 

peralatan, pengecatan kembali, dan pembersihan adalah contoh dari beban 

pemeliharaan yang dilakukan secara teratur serta diperlakukan sebagai contoh operasi 

biasa. 



 
 

2.2.4 Penambahan  

Penambahan (additions) menyebabkan adanya aset baru yang diciptakan yang 

melekat pada aset lama, yang dapat meningkatkan kondisi aset melebihi standar 

kinerja semula. Sebagai contoh, penambahan bahan ruang perawatan pada rumah 

sakit atau penambahan sistem pendingan pada sebuah kantor akan meingkatkan 

potensi pelayanan dari fasilitas tersebut. Biaya penambahan semacam itu, sesuai 

dengan namanya harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada aset lama. 

2.2.5 Penggantian dan Perbaikan 

Penggantian (replacement) adalah subtitusi suatu bagian aset tetap dengan 

aset lain yang sama, perbaikan adalah subtitusi suatu bagian aset tetap dengan aset 

lain yang lebih baik. Penggantian dan perbaikan yang meningkatkan potensi jasa 

masa depan dari aset yang bersangkutan harus dikapitalisasi, akan tetapi penggantian 

dan perbaikan yang hanya mempertahankan tingkat pelayanan yang ada dianggap 

sebagai reparasi biasa dan dicatat ke dalam beban pemeliharaan dan reparasi. 

2.2.6 Penyusunan dan Pemasangan kembali 

Biaya penyusunan kembali dan pemasangan kembali merupakan pengeluaran 

yang ditujukan untuk memberikan manfaat di periode masa yang akan datang. 

Conthnya, adalah penyusunan kembali dan pemasangan kembali sekelompok mesin 

untuk memudahkan produksi di masa depan. Jika biaya pemasangan awal dan 

akumulasi penyusutan yang dihitung sampai tanggal sekarang dapat ditentukan atau 

diestimasi maka penyusunan kembali dan pemasangan kembali diperlakukan sebagai 

penggantian dan perbaikan , jika tidak maka biaya itu (jika jumlahnya material) harus 

dikapitalisasi sebagai aset yang akan disusutkan selama periode masa depan yang 

diharapkan menerima manfaat. Namun jika biaya ini tidak material atau manfaat 

periode masa depannya diragukan maka harus segeradicatat sebagai beban. 

 



 
 

2.3 Penyusutan Aset Tetap 

Bagi para akuntan, penyusutan bukan merupakan masalah penilaian tetapi 

merupakan alat untuk alokasi biaya.Aset tidak disusutkan berdasarkan penurunan 

nilai pasar wajar, tetapi berdasarkan pembenahan sistematis terhadap beban. Menurut 

Kieso dalam bukunya”Intermediate Accounting” dituliskan bahwa: 

“Penyusutan (depreciation) didefinisikan sebagai proses akiuntansi dalam 

mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan 

rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari pengguna aset 

tersebut.” (kieso, wiegandt and warfield;2005:520). 

Sedangkan pengertian penyusutan menurut Soemarso S.R dalam bukunya 

yang berjudul “Akuntansi Suatu Pengantar” dinyatakan bahwa “Penyusutan 

adalah pembebanan biaya yang disebabkan oleh pemakaian aset tetap” 

(Soemarso;2009:24) 

2.3.1 Faktor-faktor Dalam Menentukan Beban Penyusutan  

Ada tiga faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan jumlah beban 

penyusutan yang diakui setiap periode, tiga faktor tersebut adalah : 

 Harga Perolehan/Biaya awal aset tetap 

Harga perolehan suatu aset meliputi semua pengeluaran yang berhubungan 

dengan perolehan dan persiapan penggunaan aset tersebut. Harga perolehan 

dikurangi dengan niali sisa, jika ada, adalah harga perolehan yang dapat 

disusutkan atau dasar penyusutan, yaitu jumlah harga perolehan aset yang 

akan dibebankan pada periode – periode mendatang. 

MenurutPernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 

2011 (2011:16,16), bahwa : 



 
 

“biaya perolehan aset tetap meliputi: 

a. Harga perolehannya, termasuk bea impordan pajak pembelian yang tidak 

boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan – 

potongan lain; 

b. Biaya – biaya yang dapat didistribusikan secara langsung untuk membawa 

aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai 

dengan intense manajemen; 

c. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi 

lokasi aset, kewajiban atas biaya tersebut timbul ketika aset tersebut diperoleh 

atau karena entitas menggunakan aset tersebut selama periode tertentu untuk 

tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. 

 Nilai sisa/Nilai residu 

Menurut PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 

2011 (2011:16,17) Nilai sisa aset tetap adalah jumlah yang diperkirakan dapat 

direalisasikan pada saat aset sudah tidak dipergunakan lagi. 

 Masa manfaat / Umur ekonomis 

Menurut PernyataanStandar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.16 Tahun 

2011 (2011:16.4)adalah : 

 “umur manfaat adalah : 

a. Periode suatu aset yang diharapkan dapat digunakan  oleh entitas, atau 

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

aset oleh entitas.” 

Aset operasi tidak lancar selain tanah memiliki masa manfaat yang terbatas 

sebagai akibat dari faktor fisik dan fungsional. Faktor fisik yang membatasi masa 

manfaat suatu aset adalah : kerusakan, keausan, dan kehancuran. Kerusakan pada 



 
 

penggunaan aset tetap seperti mobil, atau gedung yang menyebabkan aset tersebut 

tidak dapat digunakan kembali. 

2.3.2 Metode Perhitungan Penyusutan 

Menurut PSAK no.16 Tahun 2011 penyusutan dapat dilakukan dengan 

metode yang dapat dikelompokan sebagai berikut : 

1. Dasar waktu  

a. Metode Garis Lurus (Straight Line Method) 

b. Metode Pembebanan Menurun : 

 Metode Jumlah Angka Tahun (sum of  the year digit method) 

 Metode Saldo Menurun (double declining balance method) 

2. Dasar penggunaan 

a. Metode jam jasa (service hour method) 

b. Metode unit produksi (productive output method) 

3. Dasar kriteria lainnya  

a. Metode berdasarkan jenis dan kelompok (Group And Composite method) 

b. Metode anuitas (Anuity Method) 

c. Sistem Persediaan (Inventory System) 

A. Metode Garis Lurus  

Dalam metode Garis Lurus, biaya penyusutan dialokasikan berdasarkan 

berjalannya waktu, dalam jumlah beban yang sama selama masa manfaat aset tetap 

berwujud tersebut. Menurut waluyo (2009:65) dalam bukunya berjudul “Akuntansi 

pajak”, menghitung penyusutan dalam metode garis lurus sebagai berikut : 

Beban penyusutan  = Tarif penyusutan x Dasar penyusutan 

𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚𝐩𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐭𝐚𝐧 =
𝐁𝐢𝐚𝐲𝐚𝐩𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 − 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮

𝐌𝐚𝐬𝐚𝐦𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭
 



 
 

Sebagai contoh,suatu perusahaan membeli aset tetap seharga Rp 5.000.000, masa 

manfaat aset tersebut diperkirakan 4 tahun dengan estimasi nilai sisa pada akhir masa 

manfaat sebesar Rp 1.000.000, tarif penyusutan dapat dihitung sebagai berikut : 

Tarif penyusutan =  
1

4 tahun
x 100% 

Tarif penyusutan =  25 % per tahun 

Beban penyusutan setiap tahunnya dapat dihitung sebagai berikut : 

Beban penyusutan per tahun = 25 %  x (Rp 5.000.000 – Rp 1.000.000) 

Beban penyusutan per tahun = Rp 1.000.000 

B. Metode Jumlah Angka Tahun 

Metode ini sering disebut jumlah angka tahun yang  menghasilkan penyusutan  

semakin menurun dari tahun ke tahun. 

Menurut Waluyo (2009:66) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi 

Pajak”, menyusun peyusutan dengan metode jumlah angka tahun sebagai berikut : 

Biaya Penyusutan = Angka tahun yang dibalik x (Harga Perolehan – Nilai 

Residu). 

Sebagai contoh, jika aset dalam contoh di atas disusutkan dengan menggunakan 

metode jumlah angka tahun maka perhitungannya akan terlihat seperti berikut : 

Tabel 2.1 

Metode Penyusutan Jumlah Angka Tahun 

Tahun Dasar 

Penyusutan 

Sisa Umur Tarif Beban 

Penyusutan 

Nilai 

Tercatat 

0     5.000.000 



 
 

1 4.000.000 4 4/10 1.600.00 3.400.000 

2 4.000.000 3 3/10 1.200.000 2.200.000 

3 4.000.000 2 2/10 800.000 1.400.000 

4 4.000.000 1 1/10 400.000 1.000.000 

Jumlah 16.000.000 10  4.000.000  

 

Secara matematis, jumlah angka tahun masa manfaat aset (angka penyebut) dapat 

dihitung dengan rumus : 

Angka penyebut  = 
N ( N+1 )

2
  

Berdasarkan rumus ini, angka penyebut dalam contoh di atas dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Angka penyebut  = 
4 ( 4+1 )

2
 = 10 

C. Metode Saldo Menurun / Saldo Menurun Ganda (Declining double / 

Declining Balance Method) 

Dalam metode ini, besarnya biaya penyusutan semakin lama menjadi lebih 

kecil dari tahun ke tahun, dengan dasar pemikiran bahwa kapasitas aset tetap dalam 

memberikan  jasanya dari tahhun ke tahun semakin menurun. 

Menurut Waluyo (2009:67) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi 

Pajak”, menghitung penyusutan dengan saldo menurun / saldo menurun ganda 

sebagai berikut : 

Biaya Penyusutan = Tarif x (Harga Perolehan – Akumulasi Penyusutan) 

Biaya Penyusutan = Tarif x Nilai Buku Awal Periode 

𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐭𝐚𝐧 =
𝟏𝟎𝟎% 

𝐌𝐚𝐬𝐚𝐌𝐚𝐧𝐟𝐚𝐚𝐭
x 2 



 
 

Sebagai contoh, asumsikan bahwa aset dalam contoh diatas disusutkan dengan 

metode saldo menurun. Beban penyusutan setiap tahunnya dapat dihitung sebagai 

berikut : 

Tabel 2.2 

Metode Saldo Menurun 

Tahun Dasar 

Penyusutan 

Tarif Beban 

Penyusutan 

Nilai Tercatat 

0    5.000.000 

1 5.000.000 50% 2.500.000 2.500.000 

2 2.500.000 50% 1.250.000 1.250.000 

3 1.250.000  250.000 1.000.000 

Jumlah  8.750.000  4.000.000  

 

Perlu diperhatikan bahwa ,beban penyusutan pada tahun ke tiga tidak dihitung dengan 

cara yang sama dengan tahun – tahun sebelumnya, karena aset tidak boleh disusutkan 

dibawah nila sisanya. Beban penyusutan untuk tahun ke tiga telah disesuaikan 

sedemikian hingga nilai tercatat aset tersebut menjadi sebesar nilai sisanya. 

D. Metode Jam Jasa ( Service Hour Method ) 

Pada metode ini besarnya penyusutan dihitung dengan mendasarkan pada 

teori bahwa pembelian aset tetap di tunjukan dari jumlah jam jasa langsung, dalam 

metode ini mengakui estimasi masa manfaat aset tetap yang diukur dalam jam jasa. 

Menurut Waluyo (2009:68) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Pajak”, 

menghitung penyusutan dengan metode jam jasa sebagai berikut : 

𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐭𝐚𝐧 =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 − 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮

𝐄𝐬𝐭𝐢𝐦𝐚𝐬𝐢𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐉𝐚𝐦𝐉𝐚𝐬𝐚
 



 
 

Biaya penyusutan = Jam Jasa yang digunakan x Tarif Penyusutan per jam 

Sebagai contoh, asumsikan bahwa aset dalam contoh diatas diestimasi dapat 

digunakan selama 20.000 jam, dengan demikian tarif penyusutan per jam aset 

tersebut dapat dihitung sebagai berikut : 

Tarif penyusutan = 
Rp 5.000.000−Rp 1.000.000

20.000 jam
  = Rp 200 per jam 

Seandainya aset tersebut dioperasikan 3.000 jam pada tahun pertama, 8.000 jam pada 

tahun ke dua, 5.000 jam pada tahun ketiga dan tahun ke empat 4.000 jam, maka 

penyusutan pada tahun tersebut dapat dihitung seperti berikut : 

Tabel 2.3 

Metode Jam Jasa 

Tahun Dasar 

Penyusutan 

Tarif Beban 

Penyusutan 

Nilai Tercatat 

0    Rp 5.000.000 

1 3.000 Rp 200 Rp 600.000 Rp 4.400.000 

2 8.000 Rp 200 Rp 1.600.000 Rp 2.800.000 

3 5.000 Rp 200 Rp 1.000.000 Rp 1.800.000 

4 4.000 Rp 200 Rp 800.000 Rp 1.000.000 

Jumlah 20.000 Rp 800 Rp 4.000.000  

 

E. Metode Unit Produksi 

Dalam metode unit produksi, taksiran manfaat dinyatakan dalam kapasitas 

produksi yang dapat dihasilkan. Kapasitas produksi ini dapat dinyatakan dalam 

bentuk jam pemakaian atau urutan kegiatan lainnya. 

Menurut, Waluyo(2009:69) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Pajak”, 



 
 

Menghitung penyusutan dengan metode unit produksi sebagai berikut : 

𝐓𝐚𝐫𝐢𝐟𝐏𝐞𝐧𝐲𝐮𝐬𝐮𝐭𝐚𝐧 =
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚𝐏𝐞𝐫𝐨𝐥𝐞𝐡𝐚𝐧 − 𝐍𝐢𝐥𝐚𝐢𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐮

𝐊𝐚𝐩𝐚𝐬𝐢𝐭𝐚𝐬𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐤𝐬𝐢
 

Biaya penyusutan = Unit yang diproduksi x Tarif Penyusutan per Unit 

Sebagai contoh, asumsikan bahwa aset dalam contoh di atas diestimasi dapat 

menghasilkan 20.000 unit prodek selama masa manfaatnya, dengan demikian tarif 

penyusutan per unit aset tersebut dapat dihitung sebagai berikut : 

Tarif penyusutan = 
Rp 5.000.000 – Rp 1.000.000

20.000 unit
=  Rp 200 per unit 

Seandainya aset tersebut menghasilkan 3.000 unit produk pada tahun pertama8.000 

jam pada tahun ke dua, 5.000 jam pada tahun ketiga dan tahun ke empat 4.000 jam, 

maka penyusutan pada tahun tersebut dapat dihitung seperti berikut : 

Tabel 2.4 

Metode Unit Produksi 

Tahun Dasar 

Penyusutan 

Tarif Beban 

Penyusutan 

Nilai Tercatat 

0    Rp 5.000.000 

1 3.000 Rp 200 Rp 600.000 Rp 4.400.000 

2 8.000 Rp 200 Rp 1.600.000 Rp 2.800.000 

3 5.000 Rp 200 Rp 1.000.000 Rp 1.800.000 

4 4.000 Rp 200 Rp 800.000 Rp 1.000.000 

Jumlah  20.000 Rp 800 Rp 4.000.000  

 

 


