
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Investasi 

2.1.1 Pengertian Investasi 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007);PSAK no 13:13.1) menyatakan 

bahwa : 

“Investasi adalah suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan 

kekayaan (accretion of wealth) melalui distribusi hasil investasi (seperti, 

bunga royalty, deviden, dan uang sewa), untuk apresiasi nilai investasi, atau 

untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi.” 

 

Menurut M. Munandar dalam bukunya Pokok-Pokok Intermediate Accounting  

(2006;8) pengertian investasi sebagai berikut: 

“Penanaman modal (Capital Expenditure) oleh perusahaan dalam aktiva 

tetap maupun aktiva lancar, yang dimaksudkan untuk menghasilkan 

laba pada masa yang akan datang” 

Atkinson mengemukakan dalam bukunya management accounting (2006;321) 

tentang definisi investasi sebagai berikut: 

“investment is the monetary value of the assets that the organization gives 

up to acquire long term assets. Return refers to the increased cash flows in 

the future attributable to the long term assets acquired.” 

 

Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen (2005;284)  mendefinisikan 

investasi sebagai : 

“Peningkatan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk 

menghasilkan laba dimasa yang akan datang”. 

 

 



FASB dalam Statement of Financial Accounting Concept No.6 menyatakan 

bahwa : 

“Increases in net assets of a particular enterprise resulting from transfer to it 

from other entities of something of value to obtain or increase ownership 

interest (or equity) in it. Assets are most commonly received as investment by 

owners, but that which is received may also include services or satisfaction or 

conversion of liabilities of the enterprise” 

 

Dari berbagai pengertian investasi tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa 

investasi merupakan penggunaan sumber daya perusahaan dan terikat dalam jangka 

panjang. Sekali investasi dilakukan, perusahaan akan terikat pada jalur yang telah 

dipilih dan banyak mengandung resiko serta ketidakpastian. 

Perusahaan melakukan investasi dengan alasan yang berbeda-beda. Bagi 

beberapa perusahaan aktivitas investasi merupakan unsur penting dari operasi 

perusahaan dan penilaian kinerja perusahaan mungkin sebagian besar, atau 

seluruhnya bergantung pada hasil yang dilaporkan mengenai aktivitas ini. Pada 

umumnya investasi memiliki hak finansial, sebagian berwujud seperti investasi tanah, 

bangunan, emas, berlian atau komoditi lain yang dapat dipasarkan. 

Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya 

selama periode akuntansi atau selama umur aktiva tetap tersebut. Jumlah dana yang 

terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang sesuai dengan metode 

depresiasi yang digunakan. 

Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap seperti halnya dana yang 

diinvestasikan dalam aktiva lancar juga mengalami proses perputaran. Secara 

konsepsional sebenarnya tidak ada perbedaannya antara investasi dalam aktiva tetap 

dengan investasi dalam aktiva lancar. 

Perusahaan mengadakan investasi jangka pendek adalah dengan harapan 

bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam 

aktiva tersebut. Demikian pula halnya apabila perusahaan mengadakan investasi 

dalam aktiva tetap, adalah juga dengan harapan yang sama dengan investasi dalam 



aktiva lancar, yaitu bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang 

ditanamkan dalam aktiva tetap tersebut. 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Investasi 

Menurut Abdul Halim dalam bukunya Analisis Investasi (2006;7), umumnya 

investasi dibedakan menjadi dua yaitu : 

1. Investasi pada financial asset; dan 

2. Investasi pada real assets 

Investasi pada financial assets dilakukan di pasar uang, misalnya berupa 

sertifikat deposito, commercial paper, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau 

dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran opsi dan lainnya. 

Sedangkan investasi pada real asstets diwujukan dalam bentuk pembelian assets 

produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan dan 

lainnya. 

Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya Akuntansi Manajemen 

(2005;284) membagi investasi ke dalam empat golongan sebagai berikut : 

1. Investasi yang tidak tidak menghasilkan laba (non profit investment) 

Invesstsasi ini timbul karena adanya peraturan pemerintah atau karena syarat-

syarat kontrak yang telah disetujui, yang mewajibkan perusahaan untuk 

melaksanakannya tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. 

2. Investasi yang tidak dapat diukur labanya (non-measurable profit investment)  

Investasi ini dimaksudkan untuk menaikan laba, namun laba yang diharapkan 

akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung 

secara teliti. 

3. Investasi dalam penggantian mesin dan peralatan (replacement investment)  

Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan 

peralatan yang ada. Dalam pemakaian mesin dan peralatan, pada suatu saat 

akan terjadi biaya operasi mesin dan peralatan menjadi lebih besar 

dibandingkan dengan biaya operasi jika mesin tersebut diganti dengan mesin 

yang baru, atau produktifitasnya tidak lagi mampu memenihi kebutuhan. 

4. Investasi dalam perluasan usaha (expansion Investment) 

Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas 

produkai atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. 

 

 



2.1.3 Dasar Keputusan Investasi 

1. Return : tingkat keuntungan investasi 

a. expected return (return yang diharapkan) 

b. realized return (return aktual) 

2. Resiko : kemungkinan return aktual berbeda dengan return yang 

diharapkan 

a. risiko sistematis (systematic risk) atau risiko pasar (general risk) 

b. risiko tidak sistematis (unsystematic risk ) atau risiko perusahaan 

 

2.1.4 Proses Keputusan Investasi 
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2.2 Aktiva Tetap 

2.2.1 Pengertian Aktiva Tetap 

Pengertian aktiva tetap menurut Fees Dan Wareen dalam Accounting 

Principle (2006 : 503) sebagai berikut: 

“Plant asset are long term or relatively permanent tangible assets that are 

used in the normal business operations. They are owned by enterprise, used 

by enterprise  and are not held for sale on the ordinary course of business.” 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;PSAK no 16:16,2), Aktiva Tetap 

didefinisikan sebagai: 

“Aktiva berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau 

penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk 

tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu 

periode” 

 

Menurut Zaki Baridwan dalam bukunya Intermediate Accounting (2005;279) Sebagai 

Berikut : 

“Aktiva tetap berwujud adalah aktiva-aktiva yang berwujud yang 

sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan 

yang normal.” 

Sedangkan menurt Kusnadi dkk dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah 

(2006;270), Aktiva Tetap adalah: 

“Semua benda yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki nilai guna 

ekonomis serta mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(satu tahun) dan diakui serta diukur berdasarkan prinsip akuntansi yang 

diterima umum.” 

 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat kita tarik kesimpulan ciri-ciri aktiva tetap 

antara lain sebagai berikut:  

1. Pada umumnya manfaat yang diterima dari aktiva tetap ini meliputi suatu 

periode yang lebih panjang dari satu tahun atau satu siklus operasi 

perusahaan. 



2. Aktiva tetap merupakan barang-barang fisik dan dimilik untuk 

memperlancar/mempermudah produksi barang-barang lain atau untuk 

meneydiakan jasa-jasa bagi perusahaan atau para pelangganya dalam kegiatan 

normal perusahaan. 

3. Semua aktiva tetap memeiliki usia terbatas, pada akhir usianya harus dibuang 

atau diganti. 

4. Pada umumnya manfaat yang diterima dari aktiva tetap ini meliputi suatu 

periode yang lebih panjang dari satu tahun atau satu siklus operasi 

perusahaan. 

 

2.2.2 Prinsip-prinsip Dasar Akuntansi Aktiva Tetap 

 Prinsip yang digunakan dalam akuntansi aktiva tetap yaitu: 

1. Aktiva pada permulaannya dicatat pada historical cost. 

2. Cost dari aktiva tetap dialokasikan sebagai penyusutan atau deplesi dengan 

cara yang sistematis dan rasional untuk mencapai kesesuaian biaya dan 

pendapatan selama masa manfaat aktiva tersebut. 

3. Penetapan cost dan alokasi berikutnya dari cost diperlukan berdasarkan 

berbagai estimasi dan asumsi tetntang pemakaian dari aktiva tetap tersebut. 

4. Cost yang tidak dialokasikan dari aktiva tetap yang disebut dengan nilai buku, 

adalah tidak dimaksudkan untuk mendekati harga pasar dari aktiva tetap 

tersebut. 

 

2.2.3 Klasifikasi Aktiva Tetap 

 Aktiva yang digunakan dalam operasi perusahaan digolongkan ke dalam dua 

kategori yaitu aktiva berwujud (tangible asset) dan tidak berwujud (intangible asset). 

Penggolongan semacam ini juga diberikan oleh Jan R. Williams, Keith G. Stargo dan 

William W. Holder, yaitu: 

 

 



1. Tangible assets : 

a. Property, plant, and equipment subject to depreciation, e.q. Buildings, 

equipment, furniture, and fixtures. 

b. Property not subject to depreciation, e.q. land 

c. Natural resources, e.q. Oil and gas reserves, mineral deposits. 

2. Intangible assets : 

a. Separately identifiable, e.q. patents, copyrights, trademarks, franchises 

leaseholds. 

b. Not separately identifiable, e.q. Goodwill. 

(Williams, Stargo, dan Holder. 2006 ; 342) 

 

2.2.4 Kapitalisasi Aktiva Tetap 

 Alokasi biaya yang tepat harus dilaksanakan diantara berbagai posisi aktiva 

dan beban karena akan mempengaruhi perhitungan laba untuk semua rangkaian 

periode akuntansi. Oleh karena itu pendapatan hanya dapat diukur dengan wajar 

apabila pengeluaran-pengeluaran ditetapkan dan dikelompokan dengan tepat menjadi 

dua, yaitu: 

 

1. Capital expenditure (pengeluaran modal) yaitu pengeluaran yang mempunyai 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengeluaran semacam ini dibukukan 

sebagai aktiva yang kemudian dialokasikan kedalam pendapatan dimana yang 

akan datang dengan cara penyusutan 

2. Revenue expenditure (pengeluaran pendapatan) untuk pengeluaran yang 

manfaatnya hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. 

Pengeluaran ini dicatat sebagai biaya pada saat periode terjadinya. 

 

Selain pertimbangan masa manfaat, kadangkala untuk alas an kepraktisan, 

dilakukan penyimpangan yaitu jika: jumlah pengeluaran itu relatif kecil, 

manfaatnya dimasa yang akan datang tidak begitu berarti, sulit untuk mengukur 



manfaat dimasa yang akan datang maka pengeluaran itu dikelompokan sebagai 

pengeluaran pendapatan (revenue expenditure) 

 

2.2.5 Cara Perolehan Aktiva Tetap 

 Dalam perolehan aktiva tetap ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

memperoleh aktiva tersebut. 

Dibawah ini akan diuraikan berbagai cara perolehan aktiva tetap. 

1. Pembelian Secara Tunai 

Aktiva berwujud yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dengan jumlah 

sebesar uang yang dikeluarkan. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh aktiva tetap termasuk harga faktur dari semua biaya yang 

dikeluarkan agar aktiva tetap tersebut siap untuk dipakai, seperti biaya angkot 

dan biaya percobaan. Semua biaya-biaya diatas, dikapitalisasi sebagai harga 

perolehan aktiva tetap. Apabila dalam pembelian aktiva tetap ada potongan 

tunai, maka potongan tunai tersebut merupakan pengurangan terhadap harga 

faktur. 

Apabila dalam suatu pembelian dari satu macam aktiva tetap maka harga 

perolehan harus dialokasikan pada masing-masing aktiva tetap. Misalnya 

dalam pembelian gedung beserta tanahnya harga perolehan dialokasikan 

untuk gedung dan tanah. Dasar alokasi yang digunakan sedapat mungkin 

dilakukan dengan harga pasar relative masing-masing aktiva, yaitu dalam hal 

pembelian tanah dan gedung, dicari harga pasar tanah dan harga pasar gedung, 

masing-masing harga pasar ini dibandingkan dan menjadi dasar alokasi harga 

perolehan. 

Apabila harga pasar masing-masing aktiva tidak diketahui, alokasi harga 

perolehan dapat dilakukan dengan menggunakan dasar surat bukti 

pembayaran pajak (misalnya pajak bumi dan bangunan). Jika tidak ada dasar 

yang dapat digunakan untuk alokasi harga perolehan maka alokasinya 

didasarkan pada putusan pimpinan perusahaan. 



2. Pembelian Angsuran 

Apabila aktiva tetap diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga 

perolehan aktiva tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa 

angsuran baik jelas-jelas dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan tersendiri 

harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. 

3. Ditukar dengan surat berharga 

Aktiva yang diperoleh dengan cara menukarkannya dengan surat berharga 

seperti obligasi dan saham, dicatat sebesar harga pasar dari surat berharga 

tersebut. Apabila harga pasar surat berharga tidak diketahui, dapat ditentukan 

dengan harga pasar dari aktiva tetap tersebut. Jika kedua-duanya tidak 

diketahui harga pasarnya dari pertukaran tersebut, keputusan pimpinan dapat 

ditetapkan sebagai dasar nilai pertukaran. Pertukaran aktiva tetap dengan 

saham dicatat dalam rekening modal sagam dan apabila ditukar dengan 

obligasi dicatat pada hutang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih antara 

nilai nominal dengan nilai pertukaran dicatat sebagai agio dan disagio. 

4. Ditukar dengan aktiva tetap sejenis 

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang sejenis adalah pertukaran 

aktiva tetap yang sifat dan fungsinya sama seperti pertukaran mesin produksi 

merk A dengan merk B. Dalam hubungan dengan aktiva tetap yang sejenis, 

laba yang timbul akan ditangguhkan (mengurangi harga perolehan aktiva yang 

bersangkutan) dalam hal pertukaran dengan aktiva yang sejenis. Apabila 

pertukaran tersebut menimbulkan kerugian, maka ruginya dibebankan dalam 

periode terjadinya pertukaran. 

5. Ditukar dengan aktiva yang tidak sejenis 

Yang dimaksud dengan pertukaran aktiva tetap yang tidak sejenis adalah 

pertukaran aktiva tetap yang sifat dan fungsinya tidak sama seperti pertukaran 

tanah dengan mesin, tanah dengan kendaraan dan lain-lain. Bila diperlukan 

dilakukan dengan aktiva yang tidak sejenis, perbedaan antara nilai buku aktiva 

tetap yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan sebagai dasar 



pencatatan aktiva yang diperoleh pada tanggal transaksi terjadi harus diakui 

sebagai laba atau rugi pertukaran aktiva tetap. 

6. Diperoleh dari hadiah atau donasi 

Aktiva tetap yang diperoleh dari hadiah (donasi) maka tidak ada harga yang 

dapat digunakan sebagai dasar penilaian. Kendatipun pengeluaran-

pengeluaran tertentu mungkin perlu dikeluarkan atas pemberian itu,  

pengeluaran itu biasanya jauh lebih kecil dari nilai harta yang diperoleh, maka 

untuk mengatasi hal itu, yang dijadikan sebagai dasar penilaian yaitu 

berdasarkan taksiran harga pasar dari aktiva tersebut. 

7. Aktiva tetap yang dibuat sendiri 

Perusahaan mungkin membuat sendiri aktiva tetap yang diperlukan seperti 

gedung, alat-alat,dan perabot. Pembuatan aktiva ini biasanya dengan tujuan 

untuk mengisi kapasitas yang masih idle. 

Dalam pembuatan aktiva, semua biaya yang dapat dibebankan langsung 

seperti biaya bahan, upah langsung dan FOH langsung tidak menimbulkan 

masalah dalam menentukan harga pokok aktiva yang dibuat. 

 

Ada 2 cara yang dapat digunakan untuk membebankan biaya FOH, yaitu: 

a. Kenaikan biaya FOH yang dibebankan kepada aktiva yang dibuat. 

b. Biaya FOH dialokasikan dengan tariff kepada pembuatan aktiva dan 

produksi. 

 

Apabila digunakan cara pertama maka harga pokok aktiva yang dibuat 

adalah semua biaya-biaya langsung untuk membuat aktiva itu dan ditambah 

dengan kenaikan biaya FOH. Sedangkan dengan menggunakan cara yang 

kedua harga pokok aktiva merupakan jumlah semua biaya langsung ditambah 

dengan tarif yang menjadi beban aktiva yang dibuat. Dalam hal harga pokok 

aktiva yang dibuat lebih rendah dari pada harga beli diluar, selisihnya 

merupakan penghematan biaya dan tidak boleh diakui sebagai laba. Tetapi 



apabila harga pokok yang dibuat lebih tinggi daripada harga beli diluar 

(dengan kualitas yang sama) maka selisih yang ada diperlakukkan sebagai 

kerugian, sehingga aktiva akan dicatat dengan jumlah sebesar harganya yang 

normal. 

 

2.2.6 Penentuan Harga Perolehan Aktiva Tetap 

 Untuk menetukan besarnya harga perolehan suatu aktiva, berlaku prinsip yang 

menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aktiva 

tersebut siap dipakai harus dikapitalisasi, karena jenis aktiva tersebut macam-macam 

maka masing-masing jenis mempunyai masalah-masalah khusus seperti berikut ini. 

 

Tanah 

Tanah yang dimiliki dan diguanakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat 

dalam rekening tanah. 

Apabila tanah ini tidak digunakan dalam usaha perusahaan maka dicatat dalam 

rekening investasi jangka panjang. Harga perolehan tanah terdiri dari berbagai elemen 

seperti: (a) Harga Beli, (b) komisi pembelian, (c) bea balik nama, (d) biaya penelitian 

tanah, (e) iuran-iuran, (f) biaya merobohkan bangunan lama, (g) biaya peralatan 

tanah, pembersihan dan pembagian, (h) pajak-pajak yang menjadi beban pembeli 

pada waktu pembelian tanah. 

 

Bangunan 

Gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada 

tanah dan gedung. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah 

(a) harga beli, (b) biaya perbaika sebelum gedung tersebut dipakai, (c) komisi 

pembelian, (d) bea balik nama, (e) pajak yang menjadi tanggungan pembeli pada 

waktu pembelian. 

Apabila geddung dibuat sendiri maka harga perolehan gedung terdiri dari : 



(a) biaya biaya pembuatan gedung, (b) biaya perencanaan, gambar, dan lain lain (c) 

biaya pengurusan izin bangunan,(d) pajak-pajak selama masa pembangunan gedung, 

(e) bunga selama masa pembangunan gedung, (f) asuransi selama masa pembangunan 

gedung. Alat alat perlengkapan seperti tangga berjalan, lift dan lain lain dicatat 

tersendiri dalam rekening alat-alat gedung dan akan didepresiasi selama umur 

ekonomisnya. 

 

Kendaraan 

Yang termasuk harga perolehan kendaraan adalah harga faktur, bea balik nama, dan 

biaya angkut. 

Pajak-pajak yang dibayar setiap periode seperti pajak kendaraan bermotor, jasa 

raharja dan lain-lain dibebankan sebagai biaya periode yang bersangkutan. Harga 

perolehan kenadaraan ini didepresiasi selama masa kegunaannya. 

 

Mesin dan alat-alat 

Yang merupakan harga perolehan mesin dan alat-alat adalah : (a) harga beli, (b) 

pajak-pajak yang menjadi beban pembeli, (c) biaya angkut, (d) asuransi selama dalam 

perjalanan, (e) biaya pemasangan, (f) biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa 

percobaan mesin. 

Apabila mesin itu dibuat sendiri maka harga perolehannya terdiri dari semua biaya 

yang dikeluarkan untuk membuat mesin. Mesin yang disewa dari pihak lain, biaya 

sewanya tidak dikapitalisasi tetapi dibebankan sebagai biaya pada periode terjadinya. 

 

2.2.7 Pengakuan Aktiva Tetap 

Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2007; PSAK no 16;16.2) 

suatu benda berwujud harus diakui sebagai suatu aktiva dan dikelompokan sebagai 

aktiva tetap, bila: 

a. besar kemungkinan (probable) manfaat ekonomi di masa yang akan datang 

yang berkenaan dengan aktiva tersebut mengalir ke dalam entitas; dan 



b. biaya perolehan aktiva tetap dapat diukur secara andal. 

 

Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aktiva 

tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan secara andal. 

(2007;PSAK no16:16.3) 

 

1. Komponen Biaya 

Biaya perolehan aktiva tetap terdiri dari harga belinya, termasuk be impor dan 

PPN Masukan tak boleh Restitusi (non-refundable), dan setiap biaya yang 

didistribusikan secara langsung dalam membawa aktiva tersebut ke kondisi 

yang membuat aktiva tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan; setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga 

pembelian. 

Contoh dari biaya yang didistribusikan secara langsung adalah: 

a. biaya persiapan tempat; 

b. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar 

muat (handling cost) 

c. biaya pemasangan (installation cost); dan 

d. biaya professional sepert arsitek dan insinyur 

2. Perolehan secara gabungan 

Harga perolehan dari masing-masing aktiva tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aktiva yang 

bersangkutan. 

3. Pertukaran Aktiva  

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atau pertukaran sebagian 

suatu aktiva tetap yang tidak serupa atau aktiva lain. Biaya pos semacam itu 

diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang 



mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang digunakan 

setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer. 

Suatu aktiva tetap dapat diperoleh dalam pertukaran atas suatu aktiva yang 

serupa yang memiliki manfaat yang serupa dalam bidang usaha yang sama 

dan memiliki suatu nilai wajar serupa. Suatu aktiva tetap juga dapat dijual 

dalam pertukaran, dengan kepemilikan aktiva yang serupa. Dalam kedua 

keadaan tersebut, karena proses perolehan penghasilan (earning process) tidak 

lengkap, tidak ada keuntungan atau kerugian yang diakui dalam transaksi. 

Sebaliknya, biaya perolehan aktiva baru adalah jumlah tercatat dari aktiva 

yang dilepasakan. Tetapi nilai wajar aktiva yang diterima dapat menyediakan 

bukti dari suatu pengurangan (impairment) aktiva yang dilepaskan. Dalam 

keadaan ini aktiva yang dilepaskan diturun-nilai-bukukan (written down) dan 

nilai turun buku ini ditetapkan untuk aktiva baru. Contoh dari pertukaran 

aktiva serupa termasuk pertukaran pesawat terbang, hotel, bengkel, dan 

property real estate lainnya. Jika aktiva lain seperti kas termasuk sebagai 

bagian dari transaksi pertukaran, ini dapat mengindikasikan bahwa pos yang 

dipertukarkan tidak memiliki suatu nilai yang serupa. 

4. Aktiva donasi 

Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan harus dicatat sebesar harga 

taksiran atau harga pasar yang layak dengan mengkreditkan akun “Modal 

Donasi”.     

 

2.2.8 Pencatatan Perolehan Aktiva Tetap 

Apabila suatu aktiva dibeli dengan tunai, maka aktiva tersebut dicatat sebesar 

jumlah uang yang dikeluarkan yang mencakup semua pengeluaran untuk 

pembeliannya dan penyiapannya hingga dapat dipakai, akan tetapi, menurut Stice & 

Skousen dalam Intermediate Accounting buku dua yang diterjemahkan oleh Safrida 

& Ahmad Maulana (2005;10) aktiva tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara, yang 



sebagian diantaranya memiliki masalah khusus mengenai harga perolehan yang akan 

dicatat. Perolehan aktiva tersebut dibahas dalam topik-topik berikut ini : 

 

1. Pembelian secara paket 

Dalam beberapa pembelian, sejumlah aktiva dapat dibeli dalam suatu 

pembelian secara paket (basket purchase). Untuk mencatat aktiva tersebut 

secara terpisah, maka total harga belinya harus dialokasikan ke masing masing 

aktiva tersebut. Jika sebagian dari harga beli dapat secara jelas 

diidentifikasikan dengan suatu aktiva secara khusus, maka pembebanan biaya 

ke aktiva tersebut harus dilakukan dan sisa dari harga beli dialokasikan ke 

aktiva yang tersisa. Jika tidak ada bagian dari harga beli dapat dihubungkan 

dengan suatu aktiva tertentu., maka jumlah keseluruhannya harus dialokasikan 

ke berbagai aktiva berbeda yang diperoleh. Harga penilaian atau bukti serupa 

yang diberikan oleh suatu otoritas independen yang kompeten harus dicari 

untuk mendukung pengalokasian tersebut. 

Untuk menggambarkan pengalokasian harga perolehan gabungan, asumsikan 

bahwa tanah, bangunan, dan peralatan diperoleh dengan harga $ 160.000 

asumsikan pula bahwa seorang professional menilai setiap aktiva tersebut 

pada tanggal perolehan. Alokasi harganya dibuat sebagai berikut 

 

 

Dialokasikan Nilai dari Alokasi biaya                   Harga Perolehan yang 

Untuk  Penilai                  menurut                         DialokasikanUntuk 

   Profesional Nilai dari penilai                        TiapAktiva 

Tanah  $56.000         56.000/200.000 X 160.000     $44.800 

Bangunan $120.000       120.000/200.000 X 160.000     $96.000 

Peralatan $24.000         24.000/200.000 X 160.000     $19.200 

  $200.000         $160.000 

 



Ayat jurnal untuk mencatat perolehan ini dengan asumsi dilakukan secara 

tunai, adalah sebagai berikut : 

Dr. Tanah……………………………………………  $44.800 

Dr. Bangunan………………………………………..    96.000 

Dr. Peralatan…………………………………………    19.200 

  Cr.     Kas…………………………………………..  160.000 

 

2. Pembayaran yang ditangguhkan 

Perolehan real estate atau properti lainnya terkadang berupa pembayaran yang 

ditangguhkan untuk semua atau sebagian dari harga pembelian. Pembeli 

menandatangani suatu wesel atau hipotik yang menetukan persyaratan 

penyelesaian kewajiban. Kontrak utang tersebut bisa saja meminta suatu 

pembayran pada jangka waktu tertentu. Bunga yang dikenakan terhadap saldo 

yang belum lunas dari kontrak tersebut harus diakui sebagai suatu beban. 

Untuk menggambarkan pembayaran yang ditangguhkan, asumsikan bahwa 

sebidang tanah diperoleh pada tanggal 2 Januari 2005 dengan harga $100.000 

dimana $35.000 dibayar pada saat pembelian dan sisanya dibayar dengan 

angsuran enam bulanan sebesar $5.000 ditambah bunga tahunan untuk saldo 

pokok hutang yang belum dibayar sebesar 10%. Ayat jurnal untuk pembelian 

dan pembayaran pertama dari kontrak tersebut adalah sebagai berikut: 

2 Januari 2005 membeli tanah seharga $100.000, membayar uang muka 

$35.000 sisanya dibayar dalam pembayaran setengah tahunan sebesar $5.000 

ditambah bunga 10%  

 Dr. Tanah…………………………………..  $100.000 

 Cr.  Kas…………………………………   35.000 

 Cr Wesel bayar………………………...   65.000 

30 Juni 2005 melakukan pembayaran pertama. Jumlah yang dibayar : $5.000 

+ $3.250 (5% dari $65.000) = $8.250 

 Dr. Beban Bunga……………………………     $3.250 



  Dr. Wesel Bayar…………………………….   5.000 

 Cr. Kas………………………………….   8.250 

3. Sewa Guna Usaha 

Sewa  guna usaha adalah suatu kontrak dimana satu pihak (penyewa-lesse) 

diberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu 

pihak yang menyewa (lessor) untuk suatu periode waktu tertentu dan suatu 

biaya periodic tertentu. Aktiva yang disewagunakan harus dicatat sebagai 

aktiva dalam pembukuan perusahaan penyewa yang menggunakan aktiva, dan 

bukan dalam pembukuan perusahaan yang secara hukum masih memiliki 

aktiva tersebut, dalam hal ini pemebri sewa (lessor) 

Asumsikan masa sewa guna usaha untuk membuat peralatan adalah $40.000 

setahun dengan dasar tahunan, ayat jurnalnya adalah: 

 Dr. Beban Sewa…………………………….     $40.000 

 Cr. Kas………………………………….   40.000 

4. Pertukaran aktiva non moneter 

Dalam beberapa kasus, suatu perusahaan memperoleh suatu aktiva baru 

dengan cara menukarkannya dengan aktiva non moneter yang ada. Umumnya, 

aktiva yang baru harus dinilai pada nilai pasar wajarnya atau pada nilai pasar 

wajar dari aktiva yang diserahkkan. 

Contohnya, asumsikan perusahaan menukarkan beberapa  truk bekas dan 

sejumlah uang dengan sebidang tanah. Total nilai buku semua truk tersebut 

adalah $42.000 (Cost $64.000 dikurangi akumulasi penyusutan $22.000). 

diperkirakan harga pasar yang wajar dari truk bekas tersebut adalah $49.000. 

sebagai tambahannya perusahaan harus membayar $17.000 untuk 

mendapatkan tanah tersebut. Perhitungan : 

 Fair value of truck $49.000 

Cash yang dibayarkan   17.000 

Cost of land    66.000 



 Fair value of truck      $49.000 

Cost of truck    $64.000 

Less : accumulated depreciation    22.000 

Book value           42.000 

Gain on disposal of truck     $  7.000 

 Jurnal : 

  Dr. Tanah…………………………………………….  $66.000 

  Dr. Akumulasi Depresiasi-truk………………………    22.000 

  Cr. Truk…………………………………………. 64.000 

  Cr. Laba pertukaran truk…………………………   7.000 

Cr.  Kas…………………………………………... 17.000. 

5. Perolehan dengan penerbitan cek 

Suatu perusahaan dapat memperoleh property tertentu dengan cara 

menerbitkan obligasi atau saham. Jika nilai pasar dari efek tersebut dapat 

ditentukan, maka nilai tersebut akan digunakan sebagai nilai aktivva. Jika 

tidak ada nilai pasar dari efek tersebut, maka digunakan nilai pasar wajar dari 

aktiva yang diperoleh. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa suatu perusahaan 

menerbitkan 1.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $1 untuk 

memperoleh sebidang tanah, harga pasar dari saham biasa tersebut adalah $45 

per lembar. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah sebagai berikut : 

 Dr. Tanah……………………………………… $45.000 

 Cr. Saham Biasa…………………………...    1.000 

 Cr. Tambahan modal disetor (Agio saham)..  44.000 

6. Konstruksi sendiri 

Kadang kala bangunan atau peralatan dibangun atau dibuat sendiri oleh 

perusahaan untuk digunakan sendiri. Hal ini mungkin dilakukan untuk 

menhemat biaya, untuk menggunakan fasilitas yang menganggur atau untuk 

mendapatkan kualitas bangunan yang lebii baik. Aktiva dicatat pada harga 



perolehannya, termasuk semua pengeluaran yang terjadi untuk membuat 

aktiva dan mempersiapkan aktiva tersebut untuk digunakan sesuai rencana. 

Contoh, cutler industries telah memutuskan untuk membangun suatu pabrik 

perakitan yang terkomputerisasi. Diperkirakan konstruksi tersebut akan 

berlangsung selama 7 bulan dan biayanya kurang lebih $2 juta.  

Ayat jurnalnya : 

 Dr. Konstruksi dalam penyelesaian………...   $ 2.000.000 

 Cr. Kas…………………………………  $2.000.000 

 

2.2.9 Penyusutan 

 Aktiva tetap kecuali tanah atau hak atas tanah pada waktu digunakan dalam 

operasi perusahaan yang dimaksudkan untuk memperoleh laba dan kegunaannya akan 

semakin menurun. Penurunan kegunaan aktiva tetap tersebut mengakibatkan nilainya 

harus disusutkan. Proses itu dinamakan penyusutan untuk aktiva berwujud yang dapat 

diganti. 

 Proses penyusutan ini penekanan utamanya adalah pada pengalokasian biaya 

dari cost aktiva tetap yang biaya untuk periode yang ditandingkan (match) dengan 

pendapatan yang dilaporkan pada masing-masing periode selama digunakan aktiva 

tersebut. 

 

2.2.9.1 Pengertian Penyusutan 

Menurut Stice, Stice & skousen dalam bukunya Intermediate accounting buku 

dua yang diterjemahkan oleh Safrida & Ahmad Maulana (2005;104). Penyusutan 

adalah: 

“Alokasi yang sistematis dari harga perolehan aktiva selama periode-

periodde berbeda yang memperoleh manfaat dari penggunaan suatu 

aktiva” 

Nilai buku aktiva adalah harga perolehan aktiva yang tersisa yang akan 

diakumulasikan pada periode-periode yang akan datang tetapi bukan merupakan 



suatu perkiraan harga yang berlaku dari aktiva tersebut. Sedangkan beban penyusutan 

adalah penggunaan manfaat potensial dari suatu aktiva. 

Standar Akuntansi Keuangan memberikan pengertian sebagai berikut : 

“Penyusutan adalah setiap bagian dari asset tetap yang memiliki biaya 

perolehan cukup signifikan terhadap total biaya perolehan seluruh 

aktiva harus disusutkan secara terpisah” 

Menurut definisi diatas jumlah total yang dibebankan terhadap pendapatan 

ditetapkan dengan nilai perolehan setelah terlebih dahulu dikurangi estimasi nilai sisa 

yang dimanfaatkan atau nilai residu. 

 

2.2.9.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penentuan Beban Penyusutan 

 Menurut Stice & Skousen, (2005 : 492) dalam bukunya “intermediate 

accounting”, terdapat empat faktor yang menentukan beban depresiasi, yaitu : 

1. Nilai perolehan aktiva tetap 

Nilai perolehan (cost) dari suatu aktiva meliputi seluruh pengeluaran yang 

berkaitan dengan perolehan dan penyiapannya untuk dapat digunakan. Dasar 

penyusutannya adalah nilai perolehan aktiva tetap yang dikurangi nilai 

residu yang diperkirakan. 

2. Nilai residu / nilai sisa 

Nilai residu atau nilai sisa dari suatu aktiva tetap adalah jumlah yang 

diperkirakan direalisasikan pada saat harta sudah tidak dipergunakan lagi. 

Nilai tersebut dihitung berdasarkan perkiiraan harga apabila aktiva tetap 

tersebut dijual atau ditukar setelah masa manfaatnya atau umur ekonomisnya 

telah habis. 

3. Masa manfaat / umur ekonomis 

 Aktiva tetap selain tanah memiliki umur ekonomis yang terbatas. Masa 

penggunaan aktiva tetap dapat diperkirakan berdasarkan pada pengalaman 

atau pertimbangan atau faktor yang menyebabkan keausan aktiva tetap. 

4. Pola penggunaan aktiva tetap 



Beban penyusutan periodik harus mencerminkan setepat mungkin pola 

penggunaan aktiva tetap. Apabila aktiva tetap menghasilkan suatu pola 

penghasilan yang bervariasi dengan pola penggunaanya yang sama maka 

pola penggunaanya harus diestimasikan. 

 

2.2.9.3 Metode Penyusutan 

 Menurut Stice & Skousen. (2005:494) metode-metode penyusutan dapat 

dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: 

1. Metode berdasarkan faktor waktu 

a. Metode penyusutan garis lurus (straight line method) 

b. Metode penyusutan pembebanan menurun 

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

  Metode saldo menurun (declining balance method) 

  Metode saldo menurun berganda (double declining mbalance method) 

2. Metode berdasarkan faktor penggunaan 

a. Metode jam jasa 

b. Metode hasil produksi (productive output method) 

 

3. Metode tarif kelompok dan tarif komposit 

a. Metode tarif kelompok 

b. Metode komposit (group composite method) 

 

a. Metode penyusutan garis lurus 

Metode alokasi ini mengakui beban-beban periodik yang sama besarnya 

selama umur   aktiva. Alokasi tersebut mengasumsikan manfaat yang sama 

per periode, dan didalam menerapkannya beban ini dianggap tidak 

terpengaruh oleh volume produktivitas dan efisiensi. Untuk menghasilkan 

beban periodik menggunakan estimasi usia manfaat dalam satuan bulanan 



atau tahunan. Selisih antara nilai perolehan dengan nilai residu (jika ada) 

dibagi dengan umur ekonomis menghasilkan beban periodic yang konstan. 

b. Metode jumlah angka tahun 

Metode ini menetapkan pembebanan yang semakin menurun dengan 

mengalikan serangkaian pecahan, masing-masing dengan nilai yang semakin 

kecil dengan harga perolehan aktiva yang dapat disusutkan. 

c. Metode saldo menurun 

Metode ini menghasilkan beban menurun dengan membebankan tingkat 

persentase yang konstan terhadap nilai buku aktiva yang menurun. 

d. Metode saldo menurun berganda 

Metode ini menunjukan beban penyusutan yang tiap tahunnya menurun, 

dasar yang digunakan untuk menghitung beban penyusutannya adalah dengan 

persentase dan metode garis lurus. Kemudian persentase tersebut dikalikan 

dua dan setiap tahunnya dikalikan pada nilai aktiva tetap. Metode ini biasanya 

digunakan dalam perpajakan. 

e. Metode jam pemakaian 

Metode ini didasarkan pada teori bahwa pembelian suatu aktiva merupakan 

pembelian sejumlah jam pemakaian langsung. Metodde ini memerlukan 

estimasi umur aktiva dalam satuan jam pemakaian. 

f. Metode hasil produksi 

Metode ini didasarkan pada teori bahwa aktiva diperoleh untuk jasa yang 

dihasilkan dalam bentuk output produksi. Metode ini mensyaratkan estimasi 

atas total unit output aktiva. 

g. Metode tarif kelompok  

Prosedur penyusutan kelompok menetapkan himpunan aktiva yang serupa 

sebagai kelompok tunggal. Penyusutan diakumulasikan dalam perkiraan 

penilaian tunggal, dan tarif penyusutan didasarkan pada umur rata-rata aktiva 

dalam kelompok. 

 



h. Metode komposit 

Metode komposit tetap memiliki kemudahan seperti metode kelompok, tetapi 

karena disini aktiva dengan usia manfaat rata-rata, maka tidak mungkin untuk 

menghasilkan atau memenuhi semua keunggulan pelaporan yang ada dalam 

metode kelompok. 

 

2.3 Pertimbangan Perusahaan Dalam Membuat Keputusan Investasi 

 Keputusan mengenai investasi biasanya sangat sulit, karena memerlukan 

penilaian mengenai situasi dimasa yang akan datang. Makin jauh kedepan yang harus 

diramalkan, akan semakin sulit didalam membuat keputusan investasi tersebut. 

Ketidakpastian masa depan disebabkan oleh perubahan-perubahan teknologi, 

ekonomi dan sosial, kekuatan-kekuatan persaingan dan tindakan pemerintah. 

 Perubahan yang terjadi terus menerus dan cepat dalam sasaran-sasaran 

ekonomi, peraturan fiskal, insentif untuk investasi, dan sebagainya telah banyak 

menambah ketidakpastian dalam keputusan investasi. Hal tersebut sangat penting 

diperhatikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu perusahaan, sedikit saja salah 

dalam menilai perubahan dan faktor lain dalam investasi akan mempersulit 

perusahaan untuk berkembang. 

 Agus Sahyari dalam bukunya yang berjudul anggaran perusahaan 

mengemukakan bahwa pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan dalam 

pembuatan keputusan adalah: 

 

1.  Investasi aktiva tetap untuk mengganti aktiva yang rusak 

Mesin dan peralatan produksi maupun bentuk aktiva lainnya akan mempunyai 

umur ekonomis tertentu. Dalam jangka waktu yang lebih panjang dari umur 

ekonomis yang telah diperkirakan, pada umumnya aktiva tetap tersebut tidak dapat 

lagi berfungsi secara baik. Penggunaan aktiva tetap tersebut tidak dapat lagi 

berfungsi secara baik. Penggunaan aktiva tetap lebih dari umur ekonomis yang ada 

tanpa adanya perbaikan khusus ataupun penggantian suku cadang akan 



menimbulkan turunnya tingkat efisiensi produksi dalam perusahaan yang 

bersangkutan. 

 Untuk aktiva tetap yang telah habis umur ekonomisnya, perusahaan dapat 

melakukan satu dari dua hal yang penting yaitu: 

a) Mengadakan perbaikan aktiva tetap tersebut sehingga dapat dipergunakan 

dengan ekonomis lagi 

b) Membeli aktiva tetap yang baru. 

Perbaikan ini termasuk perbaikan kecil dimana diperlukan penggantian suku 

cadang yang diperlukan atau dapat pula merupakan perbaikan besar yaitu meliputi 

penggantian bagian-bagian dari mesin (ataupun bentuk aktiva tetap yang lain) 

sehingga aktiva tetap ini dapat dipergunakan dengan baik. 

Biaya perbaikan aktiva tetap, ataupun perubahan aktiva tetap baru dapat 

dikelompokan sebagai investasi dalam aktiva tetap atau disebut sebagai 

penambahan aktiva tetap. 

 

2.  Investasi aktiva tetap karena penggantian teknologi 

Proses produksi yang dilakukan perusahaan akan terikat pada suatu tingkat 

teknologi tertentu. Aktiva tetap yang digunakan perusahaan (khususnya mesin dan 

peralatan produksi) akan mengacu kepada teknologi tertentu sehingga menghasilkan 

suatu sitem produksi tertentu pula. Sejalan dengan perkembangan teknologi, sistem 

produksi yang ada suatu saat merupakan suatu sistem produksi yang telah ketinggalan 

zaman. Oleh Karen itu diperlukan perhatian khusus terhadap perubahan teknologi. 

 

3.  Investasi aktiva tetap untuk perluasan usaha 

 Pada perusahaan yang berkembang, suatu saat kapasitas yang tersedia akan 

dirasakan tidak mencukupi lagi untuk kegiatan operasional secara normal. Hal ini 

disebabkan karena dengan semakin meningkatnya permintaan produk perusahaan 

sehingga luas jangkauan perusahaan yang ada akan semakin kurang memadai. Dalam 

keadaan semacam ini manajemen perusahaan akan mempertimbangkan penambahan 



aktiva tetap perusahaan yang bersangkutan untuk menambah luas produksi agar dapat 

ditingkatkan lagi sesuai dengan permintaan pasar. 

 

4.  Investasi aktiva tetap untuk pendirian pabrik baru 

Bagi perusahaan yang akan mendirikan pabrik baru, penambahan aktiva tetap 

jelas merupakan suatu kebutuhan mutlak. Berapa jumlah aktiva tetap yang diperlukan 

tentu sudah direncanakan dengan baik pada saat penyusunan studi kelayakan 

perusahaan. 

Penentuan besarnya luas perusahaan dari pabrik yang didirikan ini perlu 

dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan cermat. 

 

2.4 Faktor-faktor Dalam Investasi Aktiva Tetap Yang Dapat Mempengaruhi 

Peningkatan Maupun Penurunan Terhadap Pendapatan (Revenue) dan 

Beban (Expenses) 

 

1. Penentuan Lokasi Pabrik (Plant Location) 

Penentuan lokasi yang tepat akan meminimalkan beban yang pada akhirnya 

akan meningkatkan daya saing perusahaan. 

Menurut Sofjan Assauri (2004 : 25), faktor-faktor yang mempengaruhi 

penentuan lokasi suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 

a. Faktor-faktor utama / primer 

Faktor yang mempengaruhi tujuan utama perusahaan: 

1) Dekat dari pasar / sumber bahan mentah 

2) Terdapat fasilitas pengangkutan / pembangkit listrik 

3) Tersedianya tenaga kerja 

b. Faktor-faktor sekunder 

1) Rencana masa depan / kemungkinan perluasan 

2) Biaya tanah dan gedung 

3) Terdapatnya fasilitas pembelajaran 



4) Water supply 

5) Tinggi rendahnya pajak 

2. Perencanaan Bangunan Pabrik 

Menurut Sofjan Assuri (2004 : 26), mengemukakan hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembuatan design bangunan / gedung: 

I. Fleksibilitas kemungkinan perluasan 

II. Fasilitas pegawai / karyawan 

III. Fasilitas kendaraan 

IV. Perlindungan bahaya kebakaran dan keamanan lain 

V. Kekuatan, kapasitas, dan lain-lain 

Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali: 

a. Penyusunan Peralatan Pabrik (plant lay out) 

Lay out yang baik dapat diartikan sebagai penyusunan yang teratur 

dan efisien, semua fasilitas pabrik dan personilnya dapat terbatu dalam 

mencapai efisiensi dalam proses produksi. 

b. Penerangan dalam pabrik 

Keuntungan yang diperoleh dari adanya penerangan yang baik antara 

lain: 

1) Memperbesar ketepatan sehingga akan memperbaiki kualitas 

2) Mengurangi tingkat kecelakaan dan kerusakan barang 

3) Memudahkan pengawasan 

4) Menaikan produksi dan menekan biaya 

 

2.5 Tata  Cara Pelaksanaan Investasi Aktiva Tetap 

Tata cara pelaksanaan aktiva tetap sering disebut juga sebagai pelaksanaan 

pengadaan barang tercantum KEPRES No. 16 Tahun 1994 tentang pelaksanaan 

APBN disebutkan bahwa pengadaan barang / jasa dapat dilakukan melalui : 

 

 



Pelelangan Umum 

Dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa, 

media cetak dan pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum. 

Pelelangan Terbatas 

Pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti sekurang-kurangnya lima rekanan 

yang tercantum dalam daftar rekanan terseleksi yang dipilih diantara rekanan yang 

tercatat dalam daftar  rekanan yang terseleksi sesuai dengan bidang usaha atau ruang 

lingkupnya atau kualifikasi kemampuannya. 

Pemilihan Langsung 

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan 

terbatas yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya tiga penawar 

dan melakukan negosiasi, baik teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang 

wajar dan yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dari rekanan yang tercatat 

dalam daftar rekanan sesuai dengan bidang usaha, ruang lingkupnya, atau kualifikasi 

kemampuannya. 

Pengadaan Langsung 

Pelaksanaan pengadaan barang jasa yang dilakukan diantara rekanan golongan lemah 

tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas maupun pemilihan langsung. 

(KEPPRES No. 16 Tahun 1994 : Pasal 21 

 

2.6 Laba 

2.6.1  Definisi Laba 

 Fokus utama dalam laporan keuangan adalah laba, dimana laba dapat 

dikatakan sebagai indicator kinerja perusahaan. Tujuan utama dari pelaporan laba 

adalah memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

dalam laporan keuangan. Namun perhitungan laba untuk suatu jangka waktu tertentu 

hanya mendekati layak/tepat saja karena penghitungan yang tepat baru dapat terjadi 

kalau perusahaan mengakhiri kegiatan usahanya dan menjual semua aktiva yang ada. 



 Seperti dikutip Stice dan Skousen (2005:226) dalam “Intermediate 

Accounting” yang diterjemahkan oleh Safrida & Ahmad Maulana mendefinisikan 

laba sebagai berikut : 

“Laba adalah hasil dari investasi, jumlah yang dapat diberikan kepada 

investor (sebagai hasil investasi) dan kondisi perusahaan di akhir periode 

masih sama baiknya (well-off) dengan di awal periode” 

 Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007, 18, paragraph 

104) tentang kerangka dasar penyusunan laporan keuangan, mengenai konsep 

pemeliharaan modal dan penetapan laba adalah sebagai berikut : 

“The concept of capital maintenance is concernced with how an enterprise 

defines the capital that it seeks to maintain. It provides the linkage between 

the concepts of capital and the concepts of profit because it provides the point 

of reference by which profit its measured” 

 

 Pemeliharaan modal fisik menurut konsep ini, laba hanya diperoleh jika 

kapasitas produktif fisik (atau kemampuan uasaha) pada akhir periode melebihi 

kapasitas produksif fisik pada awal periode setelah memasukan kembali setiap 

distribusi kepada, dan mengeluarkan setiap kontribusi dari, para pemilik selama suatu 

periode. 

Sedangkan menurut Hendrikson yang diterjemahkan oleh Nugroho 

Widjayanto (2004:161); 

”Konsep laba all inclusive (menyeluruh) didefinisikan sebagai total perubahan 

dalam pemilikan yang diakui dengan mencatat transaksi atau revaluasi 

perusahaan selama periode tertentu kecuali untuk distribusi dividend an 

transaksi modal” 

 

Pengertian laba menurut Soemarso (2006:161) 

“Laba adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang terjadi 

sehubungan dengan usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.” 

 

 

 



2.6.2 Pengertian Laba Operasi 

 Stice dan Skousen (2005:243) mengemukakan pengertian laba operasi sebagai 

berikut: 

“Laba operasi mengukur kinerja bisnis fundamental yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan. Laba operasi menunjukan seberapa baik perusahaan 

melakukan aktivitas khusus dari bisnis tersebut, terlepas dari kebijakan 

pendanaan dan manajemen pajak penghasilan yang ditangani oleh level pusat” 

 

 Laba operasi ini menunjukan hubungan antara pendapatan yang diperoleh 

dengan biaya yang timbul dalam menghasilkan pendapatan tersebut. Penyajian laba 

operasi ini berguna bagi pihak internal, karena dapat membantu manajemen dalam 

mengukur efisiensi dari perusahaan. 

Membahas mengenai laba tak luput dari pendapatan (revenue) dan beban 

(expenses) karena untuk menghasilkan laba, rumus mutlak dalam laporan laba rugi 

adalah pendapatan dikurangi beban-beban.. 

Pengertian pendapatan yang dikemukakan oleh M. Munandar dalam bukunya 

Pokok – pokok dalam intermediate accounting (2006;19) adalah sebagai berikut : 

“Pendapatan adalah suatu penambahan assets yang mengakibatkan 

bertambahnya modal, tetapi bukan karena penambahan modal baru dari 

pemiliknya, dan bukan pula merupakan penambahan aktiva karena 

bertambahnya kewajiban” 

 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2007;PSAK no 23; 23.2) pengertian 

pendapatan adalah : 

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari 

aktvitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu 

mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi 

pananaman modal” 

 

Selain itu pula menurut IAS (International Accounting Standard) No 18 Tentang 

Revenue : 

“Revenue is the gross inflow of economic benefits during the period arising in 

the course of the ordinary activities of an entity when those inflows result in 

increases in equity, other than increases relating to contributions from equity 

participants.” 



 

Dan faktor penting selain pendapatan yang menentukan laba adalah beban, 

pengertian beban menurut FASB adalah: 

”Expense are outflows or other using up of assets or incurrences of liabilities 

(or a combination of both) from delivering or producing goods, rendering, 

services, or carrying out other activities that constitute the entity’s on going 

major or central operation”. 

 

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan, definisi beban adalah: 

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi 

dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban 

yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian 

kepada penanam modal”. 

 

Menurut M. Munandar (2006;19) 

“Expenses adalah suatu pengurangan assets yang mengakibatkan 

berkurangnya Owner’s Equity, tetapi bukan karena pengurangan modal oleh 

perusahaan; dan bukan pula merupakan pengurangan Aseets yang disebabkan 

karena berkurangnya Liabilities”  

 

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa umumnya secara normal biaya 

terjadi karena kegiatan-kegiatan yang menyebabkan pengeluaran kas. Beban, menurut 

FSAB, berhubungan dengan operasi terbesar atau utama dari perusahaan. Otoritas 

lain mendifinisikan beban secara lebih luas dengan mencakup habis waktunya biaya 

operasi dan bukan operasi. 

 

2.6.3 Pengukuran Laba 

 Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, 

penentuan kebijakan, pembayaran dividen, pedoman investasi, pengambilan 

keputusan dan unsure prediksi keuangan. Laba dapat diartikan sebagai kelebihan 

pendapatan atau keuntungan yang diterima perusahaan, karena perusahaan telah 

melakukan pengorbanan untuk kepentingan pihak lain. Pengukuran pendapatan dapat 

dilakukan dengan cara menghitung pertumbuhan net assets pada dua periode 

akuntansi yang berbeda kemudian dinilai perubahannya, cara lainnya adalah dengan 



membandingkan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dipakai untuk 

menghasilkan pendapatan tersebut dalam periode akuntansi. Menurut Hendriksen dan 

Van Breda yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2006 : 349) konsep laba 

terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu: 

1. Syntactic level 

2. Semantic level 

3. Pragmatic level 

Konsep laba di atas dijelasakan sebagai berikut: 

1. Tingkatan Struktural atau Sintaksis 

Pengertian laba akuntansi yaitu selisih bersih antara pendapatan yang 

diakui dengan biaya yang telah dikeluarkan. Ada dua perbedaan dalam 

pengukurannya yaitu : 

a. Pendekatan transaksi 

Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul karena adanya suatu 

transaksi atau hasil dari suatu transaksi yang menyebabkan 

perubahan nilai aktiva atau hutang perusahaan, dalam arti transaksi 

ekstern sesuai dengan konsep realisasi pada saat penjualan dan 

konsep biaya.\ 

b. Pendekatan aktivitas 

Menurut pendekatan ini, laba timbul karena adanya aktivitas atau 

peristiwa-peristiwa tertentu yang telah terjadi dan bukan atas suatu 

transaksi dengan berorientasi konsep pada dunia nyata. 

2. Tingkat Semantik atau Interpretatif 

Konsep laba akuntansi pada tingkat ini menunjukan dua hal, yaitu: 

a. Menyangkut perubahan dalam meningkatkan kemakmuran yang 

harus ditunjukan langsung pada keberhasilan perusahaan dalam 

menggunakan dananya dari suatu aktivitas perusahaan untuk 

mencapai kas minimum yang melebihi kas yang telah dikeluarkan. 



b. Memaksimalkan laba berdasarkan kondisi khusus dari struktur 

pasar, permintaan produk dan biaya masukan didalam pengukuran 

efisiensi laba komprehensif. 

3. Tingkat Pragmatik 

Tingkat pengukuran ini bertitik tolak dari adanya kaitan antara informasi 

yang disajikan kepada para pemakai informasi dengan perilakunya, yaitu 

dengan menilai akibat-akibat dari segi ekonomi maupun psikologis 

terhadap berbagai alternatif. Prosedur-prosedur akuntansi dan media 

laporan dalam pengambilan keputusan dihubungkan dengan laba sebagai 

alat prediksi. 

 

2.7 Hubungan Antara Investasi Aktiva Tetap Dengan Laba Operasional 

Perusahaan pada umumnya menanamkan sejumlah dananya dalam bentuk 

aktiva tetap. Besar kecilnya aktiva tetap tersebut dipengaruhi oleh skala usaha 

perusahaan yang bersangkutan. Bagi perusahaan daerah seperti PDAM Kota Cirebon, 

investasi dalam bentuk aktiva tetap memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kegiatan usaha perusahaan. 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dibutuhkan adanya aktiva tetap. 

Oleh karena itu besarnya pelayanan yang dihasilkan serta banyaknya jumlah 

pelanggan PDAM Kota Cirebon tergantung kepada aktiva tetap tersebut. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan penjualan air juga sangat tergantung 

kepada aktiva tetap tersebut. Hal ini tentunya akan mempengaruhi laba operasional 

yang akan diperoleh. Jadi bagi perusahaan daerah seperti PDAM Kota Cirebon aktiva 

tetap merupakan sumber pendapatan bagi perusahaan. 

Investasi dalam perluasan usaha merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk 

menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. 

Untuk memutuskan investasi jenis ini perlu dipertimbangkan apakah aktiva yang 

diperlukan untuk perluasan usaha diperkirakan akan menghasilkan laba yang 

jumlahnya memadai. 



Kriteria ini yang perlu dipertimbangkan adanya taksiran laba dimasa yang 

akan datang yang merupakan selisih antara pendapatan dengan biaya dan tingkat 

pengembalian investasi yang diperoleh dengan adanya investasi tersebut. 

Lukman syamsudin dalam bukunya yang berjudul Manajemen keuangan 

mengemukakan bahwa : 

“Aktiva tetap sering disebut sebagai “the earning assets” (aktiva yang 

sesungguhnya menghasilkan pendapatan bagi perusahaan) oleh karena 

aktiva-aktiva tetap itulah yang memberikan earning bagi perusahaan.” 

(2004: 409) 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa investasi 

dalam aktiva tetap bertujuan untuk meningkatkan hasil penjualan dimasa yang akan 

datang, dimana dengan meningkatnya penjualan maka akan berpengaruh terhadap 

peningkatan laba operasional. 

Apabila suatu perusahaan melakukan kesalahan dalam melakukan investasi 

aktiva tetap maka akan mengakibatkan adanya over investment atau under investment 

dalam aktiva tetap. Apabila investasi dalam aktiva tetap melebihi yang diperlukan 

akan membebankan fixed cost yang besar bagi perusahaan. Sedangkan jika jumlah 

investasi aktiva tetap terlalu kecil akan dapat mengakibatkan pelaksanaan kegiatan 

operasional di dalam perusahaan mengalami hambatan sehingga akan berdampak 

kepada menurunnya daya saing usaha dan perusahaan akan kehilangan pasar 

produknya. 

Laba yang diperoleh perusahaan tidak akan bisa lepas dari peran aktiva tetap 

yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan tersebut. Tanpa adanya 

dukungan dari aktiva tetap, perusahaan tidak akan dapat menjalankan kegiatan 

usahanya sehingga perusahaan tidak akan memperoleh laba. 

 

 

 


